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id«, kad lie valgo 
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kitokiems pokylius 
j miestus.

Brookljm

Yra žinomas posakis: sa
vo darbų bei žmonių neneik, 
kad ir būtų reikalo. Palik 
neigimo bei kritikavimo 
darbą priešams, šis posakis 
nevisuomet praktiškas. Kai 
kada pravartu ir save pa
kritikuoti, apsižiūrėti ar vis
kas tvarkoje savo padangėj.

Nepraktiškas posakis dėl 
to, kad labai dažnai priešai 
nutyli, bijo, kad jų kritika 
nepaakstintų prie energin
gesnio darbo. Tad idėjos 
priešams yra džiaugsmo ir 
pasitenkinimo, jeigu koks 
reikalingas darbas nesiseka. 
Priešai žiūrėdami iš šalies, 
mato trūkumus ir kai kaida 
turi sumąnių patarimų trū
kumams pašalinti, bet... tyli 
ir džiaugiasi.

Entered as Second - Class matter March 16, 1934 ait the Post 
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Aštuntoji metinė Lietuvių 
Diena, įvykusi praėjusį sek
madienį, buvo sėkmingiausia 
ir gausingiausia iš visų Lie
tuvių Dienų. Bet galėjo būti 
dar daugiau žmonių. Labai 
mažai matėsi iš New Jersey 

. valstybės. O vis dėl to esame 
kaimynai, vienminčiai, idė
jos draugai.

Tad ko-gi stoka?!

PAL0C1US
Į RŪŠIES 
rbata, Hot Choctiiie

GeriiiteptenllM 
išloš Smetonos. ŠUS II jsttMi 
d užsakymai Krtpter.

LŪS [
BrootipJJ

HALINS
IN8KAS)

LSAMU0T0J1S
r. poilsiui gražūs tetabiumk: 

reikalams. KalM*ta|®ta»

BrooliljiiiN.1
ARKWAY) _____

Res. Tel. Elizabeth
ALIKLI8
- Notary Public 
zabeth, N. J-

Pilnas patarnanihu 
Visokios apdmdos ii 

bondsų reikd®® 
gausite gerą

Telefonas: STaggM#

ALEKS. KAD0
IB SCNUSJ 

Sarboriai - Balsai^

Turime lietuvišką Maria- 
napolio berniukams kolegiją. 
Šimtai lietuvių studentų lan- 

. ko kolegijas. Bet lietuvišką 
kolegiją telanko lietuvių stu
dentų labai mažas nuošim
tis. Nors kolegija turi pilnas 
valstybės teises, moksle ly
giai stovi su visomis kita
taučių kolegijomis. Be to, 
studentai gerai išmokslina
mi Lietuvos istorijoje, lietu
vių literatūroje ir kalboje.

Tad ko-gi stoka?
—o—

Pasidairykime čia pat vie
toje. Brooklyne vienintele 
pradinė mokykla, turinti aš- 
tuonius skyrius ir pilnas tei
ses, tai Apreiškimo pradinė 
mokykla. Joje berniukai ir 
mergaitės ne tik išmokslina
mi lygiai gerai kaip ir viešo
se mokyklose, bet dar gra
žiai išauklėjami. Be to, mo
koma lietuvių kalbos. Moky
tojos domininkietės visos lie
tuvaitės, kurioms patriotiz
mo netrūksta. Rodos, tiek 
daug lietuvių katalikų yra 
apylinkėje. Vienok į Apreiš
kimo mokyklą einančių vai
kų yra tik maža delelė.

Tad ko-gi trūksta?

New Yorko miesto admi
nistratorius, Įeit; pulk. Bre- 
hon B. Somervell pareiškė, 
kad iš Works Progress Ad
ministration sąrašų bus iš
braukta 12,750 svetimšalių 
ir 8,160 asmenų, pareiškusių 
norą likti šios šalies pilie
čiais - turinčių pirmuosius 
pilietybės popierius. Nuo lie
pos 2 d. kasdien bus atlei
džiama po 2,500 svetimšalių. 
Atleidimo darbą manoma 
baigti ligi liepos 23 d.
Madrido fronto veikla pagy
vėjo

Žiniomis iš Madrido, ispa
nų sostinės apylinkėse karo 
veiksmai vėl virte verda. 
Susirėmimai tarp sukilėlių 
ir vyriausybininkų, kurių ei
na nuo Jarama upės ligi Gu
adalajara sektoriaus. Vyriau 
sybininkai užėmė dar keletą 
gatvių ir namų Carabanche- 
lyje, bet šiaip niekas nepa- 
kitėję. Tačiau, karinių veik
smų pagyvėjimas rodąs, kad 
galima esą laukti didelių 
įvykių. Nuo pat pilietinio 
karo pradžios Madridas esą 
neturėjęs tokių skaisčių vil
čių, kaip dabar. Baskų sos
tinės Bilbao patekimas suki
lėliams nepalietęs vyriausy
bės šalininkų moralės. Visi 
Madrido gyventojai sutikę 
tą įvykį taip ramiai, kaip 
Barcelona ir Valencija — 
ispanų vyriausybininkų- būs
tinės.

402 Metropolitan^
Brooklyn, N. I
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Teko sužinoti, kad Kaune 
Kauno jėzuitų gimnazijoje ir 
Seserų Kazimieriečių veda
moje mergaičių gimnazijoje 
yra berniukų ir mergaičių, 
kurių tėvai netikinti bei ti
kėjime atšalusieji. Vadinas, 
Kaune tėvai labiau supranta 
katalikiško auklėjimo vertę. 
Čia pasitaiko ir gerų katali
kų tėvų, kurie savo vaikus 
leidžia į viešąsias mokyklas, 
nors čia pat turi katalikišką 
mokyklą — Apreiškimo mo
kytą.

Tad ko-gi trūksta?
—o—

Federacijos Apskritis daug 
veikia. Daug draugijų prik
lauso Apskričiui, bet taip 
pat daug draugijų kaž ko
dėl nepriklauso. Dėl to nėra 
tekios jėgos, kokia galėtų 
būti. Draugijos nepriklau
sančios Federacijos Apskri
čiai neturi jokio pasiteisini
mo. Tad ko-gi trūksta, jeigu 
ne solidarumo (vieningumo)

Keistos budistų pamaldos
Žiniomis iš japonų sosti

nės Tokio, liepos 4 d. budis
tų šventovėje Saša buvo at
laikytos gedulo pamaldos už 
sielas 100,000 rupūžių, pe
reitais metais paaukotų 
įvairiems bandymams. Ši
tos pamaldos atliktos lai
kantis budistų tikėjimo, kad 
visi daiktai, tiek gyvieji, 
tiek negyvieji, turi sielas ar
ba dvasines savybes. Pamal
dos pradėtos giedojimu gies
mių, skambinimu gongų ir 
deginimu smilkalų, kas, anot 
vyriausiojo budistų abato, 
suraminsiąs rupūžių dva
sias. Pamaldose dalyvavo 60 
įžymių japonų mokslininkų. 
Be to, rupūžėms pastatytas 
atitinkamas paminklas, ku
rio pastatymu rūpinosi Keio 
universiteto fiziologijos sky
rius.
Susituokė prezidento sūnus

Pereitą savaitę susituokė 
prezidento Roosevelto sūnus 
Franklin Roosevelt, su tur
tuolių Du Pont dukterim, 
p-le Ethel. Vestuvėse daly
vavo abiejų jaunavedžių tė
vai, nors iš pradžių kai kas 
spėliojo, jaunosios tėvai Du 
Pontai savo dukters vestuvė
se nedalyvausią.
Sušaudė boskų ministerį

Vienas Tarptautinio rau
donojo kryžiaus viršininkas 
šveicaras pranešė, kad suki
lėliai sušaudė sulaikytą bas
kų autonominės vyriausybės 
sveikatos ministerį, dr. Al
fred Espinosa. Jis sulaiky
tas birželio m. 22 d., kai lėk
tuvas, kuriuo jis skrido iš 
Prancūzijos į Santander, bu
vo priverstas nusileisti ties 
Zarauz, Ispanijoje.

’’Galutinis mūšis” artėja
Vokietijos santykiai tarp 

Bažnyčios ir valstybės kaip 
buvo įtempti, taip ir tebėra. 
Tačiau, anot Munich© arki
vyskupo kardinolo von Faul
haber, ’’kova panaikinti Ka
talikų Bažnyčią įėjo į naują 
fazę”. Kalbėdamas savo kon
gregacijai kardinolas Faul
haber savo pamoksle pažy
mėjo, kad ’’galutinis mūšis 
artėja”, kad ’’mes nebegirdi- 
me daugiau apie bolševizmą 
kaip didžiausį visuomenės 
priešą — dabar taip išsireiš
kiamą tik apie bažnyčias”. 
(1933 m. Vokietija pasirašė 
su Vatikanu konkordatą, pa
gal kurį Bažnyčia turi teisės 
tvarkyti jaunuolių auklėji
mo ir švietimo reikalus, bet 
naciai pasiryžo tas teises iš 
Bažnyčios atimti ir patys rū 
pintis jaunuolių auklėjimo 
ir švietimo reikalais, tuo bū
du sulaužydami konkordatą.

Į neseniai sulaikytojo pro
testantų kunigo Martino 
Niemoėller bažnyčią susirin
ko gausus parapijiečių skai
čius, kuris išklausė sulaiky
tąjį pavaduojančio pasto
riaus pamokslo, ginančio 
ano integralumą ir patrioti
zmą.
Vokiečiai ir italai sustiprino 
savo draugiškumą.

Žiniomis iš Berlyno, Vo
kietija ir Italija dar labiau 
sustiprino savo draugiškumą 
susitardamos glaudžiau ben
dradarbiauti socialiniais ir 
politiniais klausimais ir ug
dyti nuolatinį pasikeitimą 
darbininkais. Tai būsią da
roma ’ ’praplėtimui gerų san
tykių su visomis tautomis.” 
Sutartys buvo pasirašytos 
sutinkant kancleriui Hitle
riui ir ministeriui pirminin
kui Mussolini, kurie pasiry
žę sudaryti glaudesnę pažin
tį tarp nacizmo ir fašizmo, 
pasikeičiant savo- darbinin
kais.
Sovietuose stambi vidaus 
paskola

Liepos 1 d. žiniomis, So
vietų Rusijoje paskelbta 
800 milijonų dol. sumai vi
daus paskola krašto apsau
gos reikalams. Paskola 20 
metų laikotarpiui iš 4 proc. 
palūkanų.
Visos rusų jėgos ištrauktos 
iš ginčo srities

Žiniomis iš Tokio, visos 
Sovietų Sąjungos kariškos 
jėgos, tiek laivyno, tiek ar
mijos, ištrauktos iš Amūro 
upėje esančių Sennufu ir 
Bolšoi salų, dėl kurių tarp 
rusų ir japonų buvo kilę gin
čai ir net susirėmimai. Vie
nas kariškas sovietų laivu- 
kas buvo paskandintas, o 
kitas gerokai aplaužytas. 
Atrodė, kad dėl šių įvykių 
tarp rusų ir japonų gali kil
ti karas, bet tas pavojus lai
kinai pašalintas. Ginčai dėl 
Amūro sienos eina jau nuo 
tada, kai japonai įsibrovė ir 
įsistiprino Mandžūrijoje. Se
nnufu ir Bolšoi salos turi 
strateginės reikšmės, nors 
jos yra beveik negyvenamos. 
Kas kontroliuoja tas salas, 
tas kontroliuoja Sovietų Są
jungos Mandžukuo sieną, 
kuri eina per Amūro upės

Lietuvos sportininkų grupė, liepos 6 d. pasiekusi New Yorką. Atvaizde yra 
du lakūnai, Ožkinis ir Pyragius, kurie Amerikon atvyko pirmiau ir dabar da
lyvauja sklandymo lenktynėse Elmira, N. Y. Kai kurių sportininkų šiame at
vaizde nėra.
'Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę sėdi: Įeit. Bronius Ožkinis, Stasys šačkus, 

Rūno Kultūros rūmų direktorius Vytautas Augustauskas, sklandytojas Jonas 
Pyragius ir Vladas Bakūnas.

Antroje eilėje stovi: Artūras Cenfeldas, Anufras Tamulynas, Aleksandras 
Jakutis, Leonas Baltrūnas, Zigmas Puzinauskas, Artūras Andriulis, Leonas 
Puskunigis ir Feliksas Giedrys.

LIETUVOS SPORTININKŲ
- GRUPĖS

Atvykę Lietuvos sporti
ninkai dalyvaus tokiose gru
pėse:

Teniso žaidime dalyvaus: 
Al. Jakutis ir Fel. Giedrys.

Krepšiny (Basketball): 
Leęnas Baltrūnas, Arturas 
Andriulis, Stasys Šačkus, 
Zigmas Puzinauskas ir Ar
turas Cenfeldas (jie laimėjo 
Europos krepšinio čempio
natą Rygoje, š. m. gegužės 
mėnesį).

Lenktynėse dalyvauja: VI. 
Bakūnas, Anufras Tamuly
nas, Leonas Puskunigis, Sta
sys Šačkus ir Arturas Cen
feldas.

Sklandyme bemotoriniais 
orlaiviais arba sklandytu
vais: Jonas Pyragius ir Bro
nius Ožkinis.

Chicagoj sporto švente
Lietuvos sportininkai į 

Chicagą atvyks liepos 9 die
nos nakčia, iš Pittsburgh©. 
Liepos 11 d. įvyks Amerikos 
Lietuvių Sporto Šventė Chi- 
cagos Universiteto stadione. 
Šventės atidaryme bus dai
nos, muzika, prakalbos, lie
tuvių organizacijų maršavi- 
mai, sporto žaislai, lengvos 
atletikos rungtynės ir t.t.

Liepos 14 d. Vytauto dar
že įvyks Lietuvos ir Ameri
kos lietuvių kumštininkų 
kumštynės.

Liepos 16 dienos vakare 
Ciceros stadione (Ciceroj) 
įvyks krepšinio (basketball) 
rungtynės tarp Amerikos lie

tuvių komandos iš septynių 
valtsybių ir Lietuvos koman
dos, kuri dabar yra Europos 
krepšinio čempionas.

Liepos 18 d. įvyks aviaci
jos diena Stinsono aerodro
me, kur dalyvaus Lietuvos 
sklandytojai Jonas Pyragius 
ir Bronius Ožkinis su savo 
sklandytuvais Ly-Biržietis ir 
Ly-Rūta, pasikeldami oran 
iki 4,000 pėdų aukštyn.
Liepos 22 d. Lietuvos spor

tininkai paliks Chicagą ir iš
keliaus į Detroit, Mich., pas
kui į Cleveland ir kitas lietu
vių kolonijas.

ALSK. Korespond.

LEIT. OŽKINIS NUKRITO 
SU SKLANDYTUVU

Liepos 6 d. leitenantas 
Br. Ožkinis, vos atvykęs iš 
Lietuvos ir dalyvaująs tarp
tautiniame sklandymo kon- 
teste Elmira, N. Y., lėk
tuvu buvo pakeltas į dausas, 
kur išsilaikęs 2 valandas. 
Sklandytuvui* patekus į oro 
sūkurį, buvo priverstas leis
tis ir iš aukštumos nukrito. 
Sklandytuvo uodega pusiau 
perlaužta, bet būsią galima 
pataisyti. Sklandytojas Ož
kinis nesužeistas.

MIKĖNAS NUGALĖJO
PETROVĄ

IR AUKŠTOJE SILEZIJO 
SUSIAURINS ŽYDŲ 

TEISES

Nuo
Val-

GUBERNATORIAUS PA
TARIMAS STREIKI

NINKAMS

Johnstown, Pa. — Liepos 
4 d. gub. George H. Earl, 
stovėdamas ant dumblinos 
platformos, sodriam lietui 
lyjant, pasakojo į unijos su
kviestą susirinkimą susirin
kusiems angliakasiams, plie
no ir geležinkelių darbinin
kams, ką jie turi daryti* ir 
kaip elgtis, kad įsigyti vi
suomenės pritarimo ir laimė
ti savo streikus, iššauktus 
prieš nepriklausomas plieno 
kompanijas.

Iš pat pradžių į geguži
nėms rengti vietą susirinko 
per 12 tūkst. žmonių. Pla
čios eilės angliakasių vis dar 
ėjo, kai ištiko griaustinis ir 
lietus, pradėjo pilte pilti\ 
Gubernatorius Earl į susi
rinkimo vietą kai atvyko, bu 
vo likę tarp 3 ir 5 tūkstan
čių dalyvių. Gub. Earl savo 
klausytojams patarė laiky
tis ramiai ir žmoniškai, ne
naudoti smurto priemonių, 
kai Baltuose Rūmuose turi 
tokį žmogų, kai Franklinas 
Rooseveltas, liberališką Kon
gresą ir Pennsylvanijos val
stybėje tokį gubernatorių, 
kaip jis. Klausovai pareiškė 
kalbėtojui savo pritarimą ir 
mosavo šlapiais laikraščiais, 
kuriais dangstė savo galvas 
nuo lietaus.

Pažymėdamas, kad joks 
streikas nedali būti laimėtas 
be visuomenės pritarimo, 
gub. Earl paaiškino klauso- 
vams savo 3 punktų progra
mą. Jis patarė jiems pašalin
ti iš darbo eilių komunizmą, 
vengti smurto priemonių ir, 
pasirašius su darbdaviais 
sutartį, jos laikytis.

LAKŪNĖS EARHART DAR 
NERANDA

vidurį. Iš ginčo srities iš
traukusi taip pat savo jėgas 
ir Japonija.
Vengrijos regentas įgijo 
karališkas teises.

Kemeri, Latvija. — 
to laiko, kai Jungtinių 
stybių šachmatų čempijonas 
Samuel Reshevsky pralai
mėjo aštuntame rounde pla
čiai žinomam šachmatinin
kui dr. Aleksandrui Alek- 
niui, dabar pirmą kartą pra
laimėjo tarptautiniame ša
chmatų meisterio pirmeny
bėms įgyti turnė, vykstan
čiame Kurhause. Reshevs- 
kis lošė su vokiečių atstovu 
L. Rellstb iš Berlyno. ”Re- 
shevskis, pamatęs, kad vo
kiečių šachmatininkas jį nu
galės, stengėsi atsispirti, 
bet neįstengė.

Latvių šachmatininkas V. 
Petrovas, kuris šiame šach
matų turnė buvo pasiekęs 
antrą vietą, pralaimėjo lie
tuvių šachmatininkui V. Mi
kėnui. Pereitos savaitės lo
šimo metu Mikėnas parodė 
puikią lošimo formą.

Berlynas. — Ir vokiškoje 
Aukštojoje Silezijoje, kur li
gi šiol ir žydai naudojosi or
dinarinėmis teisėmis ir pri
vilegijomis, kur ant jų pe
čių naciai nepadėdavo savo 
sunkiai slegiančios rankos, 
žydų teisės bus susiaurintos. 
Nuo liepos m. 15 d. ten pra
dės veikti suvaržą žydų rasę 
įstatymai ir nacių ’’gaulei- 
ter” arba apygardų lyderių 
parėdymai. Šitame krašte 
dabar gyvena apie 25 tūkst. 
žydų. Dauguma jų žada iš 
ten išsikelti kitur, ateinan
čių 12 dienų laikotarpiu.

KAUTYNĖS JAPONŲ IR 
RUSŲ KARIUOMEENIŲ 

TARPE

SUTINKA PRIPAŽINTI
GENER. FRANCO

Vengrijos atstovų rūmai, 
beveik be jokių ginčų, vienu 
balsu priėmė įstatymo pro
jektą, kuris suteikia Vengri
jos regentui (valdytojui) ad
mirolui Nikalojui Horthy vi
sas karališkas prerogatyvas 
— išimtines teises, privile
gijas. Balsuojant už projek
tą, socialistai nuo balsavimo 
susilaikė.

Paryžius. — Stovį 
prancūzų užsienių reik, 
nisterijos asmenys spėlioja, 
kad Anglija ir Prancūzija 
sutiksiančios suteikti ispanų 
sukilėliams ribotas teises, 
jeigu už tai gautų italų vo
kiečių sutikima kooperuoti 
ir nesikišti į Ispanijos van
denų patrulės reikalus.

arti 
mi-

Hsinking, Mandžukuo. — 
Japonų kariuomenės prane
šimu, liepos 6 d. japonai nu
galėjo gana didelį rusų ka
riuomenės dalinį, su kuriuo 
kariavę ištisą dieną Mandžu
kuo ir Sibiro sienos bare.

Japonų įkvėpta Mandžu
kuo vyriausybė pasiuntė 
Maskvai stiprių reprezenta
cijų dėl įvykusių naujų susi
rėmimų.

Japonų kariuomenės vado
vybė sako, kad rusai du kar
tu puolę pereitą pirmadienį 
Mandžukuo pasienio sargy
bą, stovinčią netoli pasienio 
miestelio Chienshan.

Po 24 valandų tylos, kai 
negauta jokių žinių iš Ame
lia Earhart (ponios Putnam) 
lėktuvo, pereitą penktadienį 
verstinai nusileidusio kur 
nors viduryje Ramiojo van
denyno, vienas Oaklando, 
Cal. mėgėjas radijo operato
rius sako klausydamas «prie 
savo priimtuvo išgirdęs kitą 
silpną p-lės Earhat praneši
mą, iš kurio supratęs šiuos 
žodžius-: „Motorąs skęsta gi
lyn į vandenį”.

Nors kiti radijistai, kurie 
taip pat klausėsi p-lės Ear
hart radio bangų kryptimi, 
sako negirdėję jokio prane
šimo, tačiau jos vyras, p. 
Palmer Putnam, mano, kad 
tas pranešimas yra auten
tiškas y— nepramanytas.

Prieš kurį laiką p-lė Ami- 
lia Earhart ir navigatorius 
Frederick J. Noonan, vairuo
jąs lėktuvą, išskrido pusiau
jo kryptimi aplink pasaulį.

Vėliausiomis žiniomis iš 
Honolulu, nusileidusių jų į' 
vandenyną lakūnų jieškoji- 
mas pakreiptas į pietus nuo 
Howland salos. P-lės Earhart 
ir jos lėktuvo navigatoriaus 
j ieško dviejų tautų — ame
rikiečių ir japonų karo lai
vai.
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Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko
respondentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprlslunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

* Į MOKSLĄ

Šiuo momentu mūsų inteligentiško jaunimo centru yra 
Marianapolio kolegija. Šiomis dienomis ten įvyko Ameri
kos lietuvių moksleivijos seimas. Manome, kad sekančia
me Amerikos numery bus plačiai aprašyti seimo tarimai, 
įspūdžiai ir t. p. Paviršutiniai atrodo, kad mes'pakanka
mai dirbame mūsų lietuviško jaunimo išmokslinime. Tu
rime savo lietuvišką kolegiją, akademiją, keletą aukštes
nių (high schools) ir tūlą skaičių pradinių mokyklų, lie
tuvaičių seserų mokytojų vedamų. *

Bet apsistojus ir rimčiau pagalvojus, mes matome dide
lį trūkumą jaunimo išmokslinime. Atsižvelgiant į mūsų 
jaunimo intelektualinius gabumus, mes tiesiog nusižengia
me permažai dirbdami toje plotmėje, kad mūsų gabusis 
jaunimas veržtųsi į mokslą. Gana retas atsitikimas, kad 
tėvai labai susirūpintų savo sūnaus bei dukros aukštuoju 
mokslu. Nėra čia gyvenančiuose lietuviuose tikrai dide
lio entuziazmo leisti savo vaikus' į mokslą. Suprantama, 
mokslo stabdžiu yra noras tuojau būti savistoviu, dir
bant kad ir visą savo gyvenimą monotonišką ir neįdomų 
darbą. Kas kita buvo Lietuvoje prieškariniais laikais.

Šiek tiek pasiturinčio ūkininko visa svajone ir pasišven
timu buvo išmokslinti nors vieną savo šeimos vaiką. 
Dinkstant šioje šalyje mūsų tradiciniam lietuvišam troš
kimui siekti aukštesnio mokslo tėvuose, reikalinga dau
giau susirūpinti visuomenės veikėjams, o ypač mūsų pro
fesionalams ir šiaip jau inteligentams. Turėsime daug iš
mokslinto jaunimo — būsime ramūs: lietuvybė šioje šaly
je nemažės, tik gal darbuotės būdas bei charakteris pasi
keis. ' 1

Aukšto mokslo svečiai iš Lietuvos savo kuklumu, žavin
čiomis mintimis ir šiaip jau savo nepaprastu švelnumu vi
sus, didelius ir mažus, patraukia į save. Dabartiniu laiku 
mes visi džiaugiamės J. E. vyskupu M. Reiniu, neseniai at
vykusiu iš Lietuvos. Šis Garbingas Svečias visiems pa
tinka. Pasiskaičius jo biografiją, matome kiek daug mo
kytasi. Vyskupas Reinys nepasitenkino vien Petrapilio 
dvas. akademijos baigimu, nors tai buvo jau aukščiausia 
mokykla. Išvyko į kitą universitetą užsienin. Ilgai spe
cializavosi tūlose mokslo šakose. Dėl to ir išdava gausi. 
Amerikoje profesionalų retas kuris turi noro prasimušti į 
mokslo aukščiausias sferas. Nenuostabu, kad mes mato
me daug garsių advokatų, gydytojų, teisėjų ir kitų profe
sijų žmonių žydų kilmės, nės žydai veržiasi į mokslą ir dir
ba noriai, gi mūsų lietuviai savo nerangumu pasižymėda
mi, dalinai ir dėl stokos lėšų, nedalipa iki reikalingos 
mokslo aukštumos. To pasekmėje kol kas beveik neturime 
lietuvių, užimančių aukštas vietas. Kasgi daryti? Pir- 
mon galvon reikalinga spiestis prie „Motinėlės”, kad ji ga
lėtų praplėsti savo veikimo akyratį. Antra, daugiau agi
tuoti spaudoje ir šiaip jau prakalbose apie aukštojo moks
lo prasmę, vertę ir reikalą mūsų gabiajam lietuviškam 
jaunimui. Ugdykime jaunime mūsų lietuvišką, tradicijinį 
troškimą į mokslą. ' P.

„Kas yra kas” redakcija pra 
šys žymiąsias amerikiečių 
organizacijas padėti šitame 
svarbiame darbe ne tik pri
tarimu, bet ir įpareigavimu 
savo centro valdybų ir savo 
skyrių prisidėti ir patiekti 
mūsų visuomenei abiejose 
pasaulio rutulio dalyse šią 
svarbią knygą, kuri turės 
atžymėti pirmą Lietuvos ne
priklausomo gyvenimo dvide 
šimtmetį.

Vėliau bus pasiųsti Ame
rikos lietuvių spaudai toli
mesni pranešimai, kurie ga
lutinai nušvies konkretų mi
nėtos medžiagos rinkimo ir 
tvarkymo darbą.

Amerikos lietuvių veikė
jai, organizacijų ir jų sky
rių vadai, profesijų žmonės 
ir visi, kas yra prisidėję prie 
kultūrinio ir ekonominio lie
tuvių išeivių gyvenimo, yra 
prašomi neatsisakyti parem
ti šį svarbų darbą. Be visuo
menės darbuotojų susirūpi
nimo ir susidomėjimo joks 
rimtesnis darbas negali būti 
sėkmingai atliktas, ir mes 
neabejojame, kad Amerikos 
lietuviai neatsisakys prisidė
ti prie to darbo, kurs yra 
mums ir reikalingas ir nau
dingas.

Su pagarba —
„Kas Yra Kas” Redakcija, 
Laisvės Alėja 25, Kaunas.

šimtmetį perdirbta penki bi
lijonai svarų.

Daugiausiai pieno teik'. 
Rokiškio, Biržų, Mažeikių, 
Raseinių ir Zarasų apskri
tys. Pažymėtina tai, kad Pie
nocentras labiausiai pakėlė 
Lietuvos sviesto vertę. Jau 
dabar stovima lygiagrečiai 
su geriausiomis ūkio valsty- 
mis. Per visą dešimtmetį 
Pienocentras pagamino 180 
milijonų svarų sviesto ir iš 
užsienio už tai gavo 227 mi
lijonus litų. Paskutiniu laiku 
Pienocentras ėmė rūpintis ir 
Lietuvos vaisių sunaudoji
mu.

AMERIKOS PILIEČIAI
UŽSIENYJE

iš TĖVŲ ŽEMĖS
PAGERBĖ REDAKTORĘ 

LEONARDĄ ŠIMUTI

• ’’Kas yra Kas” Lietuvių Pasauly
Lietuvos valstybiniam ir 

kultūriniam gyvenimui ple
čiantis, jaučiamas 'būtinas 
reikalas turėti vienoje vieto
je visų mūsų veikėjų biogra
fijas, turėti tokią knygą, ku
rią visi kultūringi kraštai 
seniai jau turi, amerikiečių 
ir anglų pavyzdžiu „Who’s 
Who”.

Ne kartą jau buvo apie to
kią knygą kalbama Lietuvu- 
vos spaudoje ir Amerikoje. 
Visi jos pasigenda, bei; ligi 
šiol nebuvo, kas rimtai susi
rūpina surinkti jai reikalin
gą medžiagą ir išleisti.

Amerikos lietuviai taip 
pat tokios knygos seniai pa
geidauja. Ji būtų savo rūšies 
lyg ir istoriškas paminklas 
ne tik Lietuvos nūdienos vei
kėjams, bet taip f pat ir Ame
rikos lietuviams, kurių tarpe 
yra didelis skaičius žmonių, 
prisidėjusių prie kultūrinių 
Lietuvos kilimo ir prie poli
tinio jos susitvarkymo.

Tokią knygą pasiruošė iš-

PIENOCENTRO 
DEŠIMTMETIS

Kaunas. — Pieno perdir
bimo bendrovių sąjunga 
„Pienocentras” birželio 14 d. 
minėjo savo veikimo dešimt
metį. Įsteigtas 1927 m. sau
sio 1 d. Jis tuoj sujungė vi
sas Lietuvos pieno perdirbi
mo bendroves ir šiandien vi
soj Lietuvoj turi apie 2000 
pieno nugriebimo punktų. 
Per vienerius metus dabar 
perdirbama iki vieno bilijono 
svarų pieno. Iš viso per de-

rius p. J. Petrėnas, suorga
nizavęs tam reikalui specia
lią knygos „Kas yra kas’’ 
redakciją ir susirūpinęs su
rinkti reikalingą knygai me
džiagą šiaurės ir pietų Ame
rikoje. Amerikos skyrių su
redaguoti pakviestas Karo
lis Vairas.

Knygoje „Kas yra kas” 
bus surinktos biografijos, 
alfabeto tvarkoje, mūsų: 
mokslo vyrų, mokytojų, dva
siškių, žurnalistų, įvairių or
ganizacijų vadų ir veikėjų, 
gydytojų, advokatų, valdi
ninkų, verslininkų h\t.t.

Prie biografijų bus deda
mi ir atvaizdai tų žmonių, 
kurie panorės parūpinti re
dakcijai savo fotografijas 
Biografijoms medžiagą rinks 
redakcija tam tikrais ankie- 
tos lapais, kurie bus netru
kus išsiuntinėti Amerikos 
(šiaurės ir pietų) redakci
joms, kurios, be abejonės, 
neatsisakys padėti surinkti 
reikalingą tam monumenta-

leisti Kauno Dienos redakto- liam leidiniui medžiagą.

Pagal informacijas, tik ką 
Valstybės departamento iš
leistas, šių metų balandžio 
30 d. apie 374,503 Amerikos 
piliečiai gyvena svetimose 
šalyse. Tai yra tik tie pilie
čiai, kurie kitose šalyse nuo
latos arba iš dalies nuolatos 
apsigyvenę; prie to skai
čiaus neskaitoma visi turis
tai ir kiti amerikiečiai, ku
rių apsistojimas užsienyje y- 
ra tik laikinas.

Valstybės departamentas 
praneša, kad, nepaisant kaip 
Amerikos konsulai stengiasi 
suskaityti amerikiečius, vis 
tiek nėra galima gauti visai 
tikslių skaičių.

Šiemet sausio 19 d. Ispani
ją paliko 700 amerikiečių. 
Šiuo laiku nėra žinių, kiek 
ten lieka amerikiečių.

Jungtinių Valstybių pilie
čių Pietų Amerikoje gyvena 
net 12,380; Vakarų Indijose 
ir Bermudoje — 14,253; 
Meksikoj ir Vidurinėj Ame
rikoje — 21,184; Kanadoj ir 
Newfoundland — 198,724; 
Europoje — 85,961; Lietuvo
je — 266; Afrikoje — 4,142; 
Azijoje — 35,680; kitose ša
lyse — apie 3,000.

Kode! Lietuvos Sportininkai Laimėjo?
Lietuvos krepšinio (bas

ketball) komanda gegužės 
mėnesį Rygoje nugalėjo len
kus, estus, egiptiečius, italus 
ir kitus ir taip iškovojo Lie
tuvai Europos pirmenybes 
Sugrįžusius sportininkus vi
sa Lietuva nepaprastai 
džiaugsmingai sutiko. Ypač 
džiaugtasi lietuvių laimėji
mu prieš lenkus. Lenkų ra
dio stotys iš anksto prana
šavo, jog lenkų sportinin
kams visai neteks susitikti 
su lietuviais, kurie, girdi, 
suklupsią prieš kitas koman
das. Bet išėjo kitaip — len
kai'’ neišsisuko nuo lietuvių 
ir skaudžiai pralaimėjo!

Apie sportininkų laimėji
mus jau daug rašyta, bet 
praleista pačių sportininkų 
įdomus pareiškimas. Štai 
krepšinio komandos žaidėjo 
Puzinausko, dabar atvyku
sio į Ameriką, pareiškimas:

—Ar Jūs žinote, kodėl 
mes laimėjome? — taip pa
sakojo p. Puzinauskas, da
lyvavęs visose rungtynėse 
nuo pirmųjų iki paskutinių.

— Gi todėl, kad mūsų ko
manda kiekvieną dieną iš ry
to skubėdavo į didžiausio 
karžygiškumo ir pasiaukoji
mo mokyklą — į bažnyčią 
išklausyti šv. Mišių. Mūsų 
vadas p. Kriaučiūnas ir p. 
Talzūnas tai ypač mums pa
brėždavo. O jau prieš pradė
dami rungtis, įbėgę į sporto 
aikštę, visų pirma mes visa
dos sustodavome vienoje ei
lėje, susiimdavome vieni ki
tiems už rankų ir pusbalsiai

sukalbėdavome vieną „Svei
ka Marija”! Žiūrovai stebė
josi, ką mes darome. Bet 
mes tik vieni galėjome ge
riausiai tuomet pajusti, ko
kia milžiniška galybė yra 
maldoje. Po tokios maldos 
mes visados jausdavomės 
lyg kokios nepaprastos elek
tros perimti. Dar daugiau to 
ji maldos galybė man paaiš
kėjo per paskutinį susigrū- 
mimą su italais. Teisingu
mas rungtynių metu nesykį 
nukentėdavo. Bet per pasku
tines minutes mums buvo 
norima padaryti ypatingas 
smūgis. Tik vieną tašką mes 
turėjome daugiau. O čia dar 
mūsų nenaudai teisėjas lei
džia geriausiems italų meti
kams mest net 3 folus paei
liui į mūsų krepšį. Bet mes 
žinojome, kad dar yra vie
nas nepajudinamas teisingu
mas ir vienas pagalbos šal
tinis. Todėl mes, sukaupę vi
sas jėgas, dar kartą šnabž
dėjome: „Sveika Marija... 
melskis už mus... dabar!...” 
Arti stovėdamas žiūrėjau į 
priešininką, kuris ruošėsi 
mesti sviedinį. Ir tikrai nuo
stabu, nė kartą sviedinys ne- 
įkrito į krepšį. Su visa Lie
tuva jau netrukus mes gie
dojome mūsų tautos himną. 
Bet mūsų širdyse aidėjo ir 
tylūs padėkos žodžiai Dan
gaus Karalienei... Taip, mal
da ir pasiryžimas nugali vi
sas kliūtis! — baigė savo 
pasakojimą šis kuklus did
vyris.

— Austrijoje įvykusiose 
tarptautinėse jaunųjų daini
ninkų varžybose dalyvavo 
110. Tarp laimėjusių yra ir 
du lietuviai: operos solistas 
J. Mažeika ir V. Dagelytė- 
Valatkienė.

— Prof. K. Pakštas ir Dr. 
A. Maceina pasitraukė iš 
Katalikų Veikimo Centro 
vyriausios valdybos.

— Broliai Antanas ir Juo
zas Jankauskai už nužudy
mą penkių čižūnų kaimo gy
ventojų (Valkinykų valse.) 
nubausti nuo 5 iki 10 metų 
kalėjimo.

— Nemune, prie Sere
džiaus, plaukdamas valtimi 
nuskendo pirklys Frankas.

— Operos artistė M. Ra
kauskaitė išvyko į Ameriką 
aplankyti savo tėvų.

— Nuo birželio 15 d. Kau
ne prasidėjo lietuvių vokie
čių prekybos derybos.

— Vytauto Didžiojo uni
versitetą baigė amerikiečiai 
kunigai Kazys Vengras ir 
Vincas Andriuška.

— Nuo birželio 27 iki lie
pos 4 d. visoje Lietuvoje mi
nėta blaivybės savaitė.

— Per gegužės mėnesį 
maisto prekybos bendrovė 
„Maistas” iš ūkininkų supir
ko 24,769 kiaules, 2,456 gal
vijus ir 489 vištas; užsieniui 
parduota 23,291 kiaulė. Iš 
viso parduota gegužės mėne
sį užsieniui už apie pusę mi
lijono dolerių.

— Universiteto medicinos 
fakultetas ruošiasi naujų kli 
nikų statybai.

— Birželio 13 d. Būdviečio 
miestely, Seinų apskr., įvyko 
žiaurios muštynės, kurias 
pradėjo Strumbagalvių kai
mo peštukai, užpuolę Vin- 
grenų kaimų jaunimą. Keli 
žmonės sunkiai sužeisti.

— Klaipėdoje, grįždamas 
girtas iš smuklesnį uostą į- 
krito ir prigėrė švedų laivo 
„Unden” jūrininkas.

— Nemuno \ pakraščiuose 
šienapiūtė šiemet prasidėjo 
apie 10 dienų anksčiau nei 
paprastai.

— Amerikiečiams pažįsta
mas kun. dr. P. Kasčiukas 
paskirtas Josvainių klebonu.

— Birželio 15 d. Kauno 
kapinėse palaidotas Juozas 
Kairiūkštis, 82 metų amž., 
seniausias Lietuvos pedago
gas ir tautinio atgimimo ko
votojas. Mokytoju išbuvo 54 
metus.

— Tarptautinėje darbo 
konferencijoje Ženevoje Lie
tuvos delegacijos pirm. Pr. 
Barkauskas savo turiningo
je kalboje iškėlė Lietuvos 
sėkmingas priemones kovai 
su krize. Tarp kitko jis su
minėjo, jog Lietuva įvykdė 
vieną iš drąsiausių žemės re
formų, kuri turėjo nepapras
tos reikšmės Lietuvos gyve
nime.

— 20 amerikiečių mokyto
jų ir studenčių ekskursija 
plačiai susipažino su aukštai 
čių kraštu. Ekskursijai va
dovavo prof. Pakštas.

— Lietuvos prezidentui į- 
galiojimo raštus įteikė pir
masis Japonijos atstovas 
Lietuvai.

— Studentų choras, K. 
Kavecko vadovaujamas, sėk
mingai koncertavo Paryžiu
je, kur dainavo Sasnausko, 
Naujalio, Šimkaus, Gruo
džio, Žilevičiaus, Strolio, 
Tallat-Kelpšos kūrinius.

— Birželio 14 d. Lietuva 
susilaukė 14 naujų, jaunų 
inžinierių.

—Vilijampolėje, prie Ne
ries, imant žvyrą, žemės už
griuvo darbininką Antaną 
Mesfeldą. Atkastas jau ne
gyvas. Velionis turėjo 6 vai
kus, kurių 4 Brazilijoje.

— Šią vasarą Lietuvoje 
žada apsilankyti įžymus ang
lų rašytojas L. Gielgudas, 
kurio protėviai kilę iš Lietu
vos. Jo brolis Jonas yra vie
nas žymiausių Anglijos ar
tistų.

— Prienų valsčiuje, Žarijų 
kaime, žaibas mirtinai nu
trenkė Juozą Galicką, 28 m. 
ir jo brolį Joną, 24 metų am
žiaus.

— Ukmergėje sudegė ma
rijonų vienuolynas. Gaisras 
padarė apie 10 tūkst. dol. 
nuostolių. Vienuolius priglau 
dė vienas viešbutis ir Uk
mergės kunigai.

— Prie Vilkaviškio Paeže
rių besimaudydamas prigėrė 
jaunuolis Juozas Gražulis, 
ką tik baigęs gimnaziją, jau 
pasižymėjęs savo rašiniais 
spaudoje. ,

— Statomai Prisikėlimo 
bažnyčiai, Lietuvos nepri- 
dausomybės paminklui, vy
riausybė paskyrė apie 16 
tūkstančių dolerių.

— Alytuje besimaudydami 
nuskendo du ulonų pulko ka
reiviai.

— Operos artistė Jonuš- 
taitė-Zaunienė dideliu pasi
sekimu dainavo Paryžiuje 
operose „Carmen” ir „Mig
non”.
. — Klaipėdos krašte vasa
roja apie 600 šeimų iš Vokie 
,tijos.

— Šiemet per pirmus 4 
mėnesius Baltijos jūroje ir 
Kuršių įlankoje pagauta apie, 
870 tūkstančių svarų įvairių 
žuvų. Nemažai žuvų pagau
ta upėse ir ežeruose.

—Balandžio ųiėnesį Lie
tuvoje buvo 1,339 jungtuvės, 
gimė 4,108 kūdikiai, mirė 2,- 
985 asmenys.

— Draugija užsienio lietu
viams remti pernai švietimo 
ir kultūros reikalams išlei
do: Brazilijai 40 tūkst. litų, 
Argentinai 20 t. lt., Uragva- 
jui 7 tūkst. lt., Anglijai 2 t. 
lt., Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms 4 tūkst. lt., Vo
kietijai 37 tūkst. lt. ir Lat
vijai 60 tūkst. lt. Šiemet pa
skirta 243,283 lt. užsienio 
lietuvių švietimo reikalams.

— Kaune įsisteigė inteli
gentų blaivybės skyrius.

MIRĖ KUN. S. A. BISTRĄ

Birželio mėn. 6 d. Lemen- 
taučyznos dv. pas gimines 
mirė kun. S. Bistrą. Kun. 
Bistrą gimė 1847 metais 
Kaiminėlių kaime, Musnin
kų parapijoj, neturtingų tė
vų šeimoj. Įšventintas į ku
nigus 1903 m. Vilniuje. 8 
metus vikaravo Okupuotoj 
Lietuvoj. Prieš didįjį karą 
buvo išvažiavęs į Ameriką, 
kur išgyveno 17 metų. Pa
skutinė jo vieta buvo Day
ton, Ohio.

Į Lietuvą kun. Bistrą grį
žo prieš kelerius metus. Vi
karavo Staklišky ir buvo pa
skirtas klebonu Bijutiškio 
parapijoj. Bet Bijutišky ne
ilgai jam teko darbuotis. Se
natvė ir nuolatinis darbas 
visai pakirto jo jėgas. Iš Bi
jutiškio atvažiavo pas gimi
nes ir čia dar manė pasitai
syti. Velionis birželio 9 d. 
iškilmingai palaidotas Ba
gaslaviškio parapijos šven
toriuje.

Įgaliotas Lietuvos minis, 
teris Washingtone p. P. Žj. 
deikis savo laiške p. L. į. 
mučiui rašo:
P-nas Leonardas Šimutis, 
„Draugo” Redaktorius, 
Federacijos Sekretorius, 
L.R.K.S.A. Pirmininkas,

Chicago, Illinois.

Didžiai Gerbiamas Tamsta:
Esu apturėjęs oficialę ži[ 

nią, kad J. E. Lietuvos Res-l 
publikos Prezidentas Anta-1 
nas Smetona už žymius nuo-|| 
pelnus Lietuvai ir lietuvybei 
išeivijoje teikėsi Tamstą pa
gerbti, pakeldamas Tamstą į 
L.D.K. Gedimino Rikijus.

Džiaugiuosi ir sveikinu 
Tamstą su nusipelnytu pa- 
žymėjimu, nes Tamsta nuo- 
širdžiai atlikinėji lietuvio 
inteligento pareigą žodžiu ir 
raštu skiepydamas tarpe Lie 
tuvos išeivių tautinę sąmo
nę, tėvynės Lietuvos meilę, 
remdamas labdarybę ir sa- 
vyšalpą ir padėdamas jauni
mui sporto srityje auklėti 
kūną ir sielą tampresniam 
bendradarbiavimui, kuriant 
šviesią Lietuvos ateitį. Ne
abejoju, kad Tamsta ir to
liau bendradarbiausi visuose 
bendruose tautos ir valsty
bės reikaluose.

Nuoširdžiai Jūsų
P. Žadeikis, 

Įgaliotas Ministeris.

*
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DARBININKŲ 
GUBERNATORIUS

Pennsylvanijos guberna
torius George H. Earle dėl 
pravestų darbo įstatymų vis 
daugiau ir daugiau vadina
ma „darbininkų gubernato
rium”. Pats kilęs iš turtin
gos šeimos, buvęs respubli
konas, dabar demokratas 
ir artimas prezidento Roo- 
sevelto draugas, gub. Earl 
šiemet per 5 mėnesius Perm- 
sylvanijos legislatūroje pra- | 
vedė svarbių, naujų įstaty- ' 
tymų darbininkų gerovei.

Ką tik jis įsteigė darbo 
tarybą, kuri spręs darbinin
kų ir darbdavių ginčus; teis
mo skuboti nutarimai prieš 
streikininkus apriboti; paša
linių darbininkų samdymas 
streiko metu uždraustas; po
licijos viršininkai — šerifai 
negalės priimti atlyginimo 
iš privatinių asmenų; įvesta 
44 valandų darbo savaitė; 
atitinkamoms taryboms pa
vesta nustatyti pakenčiamą 
atlyginimą moterims ir vai
kams ; traukinių tarnautojų 
skaičius padidintas.

Darbo žmonių grupėse jau 
nemažai kalbama apie gu
bernatorių Earle, kaip apie 
demokratų kandidatą 1940 
metų prezidento rinkimuose

PRANEŠIMAS
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Y. ir N. J apskrities m- 
tri nirimo a lirirb-a Imnnn 11 d ' »<žiavimas įvyks liepos 11 d.
2 vai. popiet šv. Trejybės 
par. svetainėje, 207 Adam J 
St., Newark, N. J.
. Kadangi šis suvažiavimas 
yra paskutinis prieš seimą 
ir yra labai daug svarbių 
dalykų apsvarstyti, visoSį 
kuopos yra prašomos prisių-i 
sti atstoves į šį svarbų susi
rinkimą.

T. K. Barzilauskienė, 
Apskr. rast

Kiekvienas biznierius, ku
ris skelbiasi „Amerikoje," 
vertas mūsų skaitytojų pa* 
ramos.
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Pasiuntinius j



os 9 d;, 1%[V Liepos 9 d., 1937 m.

RBĖ
)NARD4 M

>tas Lietuvą k

Netikėjimo Priežastys

rašo: 

eonardas šinmį 
»” Redaktorių 
įjos Sekretorių 
A. Pirmininku 
:ago, Illinois. Į 

gerbiamas W 
pturėjęs ofd

J. E. Lietuvos® 
Prezidentas J 

tona už žymi® 1 
ietuvai ir lietuj 
i teikėsi Tamsoj 

įkeldamas Tau 
edimino Rikių 
iuosi ir svų 
ju nusipelnytai 
i, nes Tamstai 
atlikinėji liet® 
o pareigą žodia 
gydamas tarpe! 
vių tautinę sę 
is Lietuvos me 
i labdarybę ir 

padėdamas jai 
o srityje auk! 
ielą tampresnis 
oiavimui, kuria 
įtuvos ateitį, lį 
id Tamsta ir Ii 
įdarbinusi visuos 

tautos ir valstj 
ose.
iai Jūsų

P. Žadeikis, 
idiotas Ministem

BININKŲ
JNATORIUS

nijos guberaa- 
rge H. Earle dėl 
rbo įstatymų vis 
langiau vadina- 
nkų gubemto- 
i W i® te
buvęs respubli- 

jar demokratas 
prezidento Roo- 
.ugas, gub. Earl 
i mėnesius Perm- 
igislatūroje pra- 
ių, naujų įstaty- 
inkų gerovei 
s įsteigė darbo 

spręs darbiniu- 
vių ginčus; teis- 
nutarimai pries 

apriboti; paša-

Su puikybe sunki kova,! 
kadangi kartu su ja einal 
greta ir kvailybė, o jau visi 
žinote, jog „su kvailiu — du 
turgu!” Gi ir Liuciperis, 
anas vienas išmintingiausių 
angelų (kaip ir jo vardas į- 
rodo — nešiotojas Dievos 
šviesos — išminties) gerai 
buvo pažinęs Dievą, tačiau, i 
puikybės apdumtas, sukilo 
prieš Jį šaukdamas: „šalin 
Dievas!”

Lygiai elgiasi ir elgdavosi 
ir Liucipierio pasekėjai. Is
torija lyg ant delno parodo 
mums, jog visų erezijų, at- 
skalūnybių ir įvairios rūšies 
laisvamanybių priežastis ky
la iš puikybės, t. y. nenoro 
pasiduoti tikrajai valdžiai, 
noras iškilti aukščiau kitų. 
Gi ir šiandien įvairūs „nie- 
zaliežninkai” Amerikoj ir 
Lietuvoj „mariavitai” ir 
„laisvamaniai — šliupinin- 
kai”, besivaduodami tiktai 
puikybe, kovoja prieš R. K. 
Bažnyčią!

Be mažo susipažinimo su 
apreikštuoju mokslu ir dide
lės puikybės priveda prie 
bedievybės ir įvairios nuodė
mės, o ypač paleistuvybė, 
girtuoklybė ir kitam padary
tos skriaudos.

Labai tiksliai yra išsita
ręs vienas įžymus šių dienų 
žmonių sielos žinovas, tvir
tindamas, jog bedievybė pra
sideda nuo „pasturgalio!” 
Gyvenimas tai patvirtina.

Liuteris turėjo net keletą 
žmonų. Henrikas VIII (Ang
lijos karalius) išžudė keletą 
savo žmonų vieną po kitos. 
(Viena buvusi net jo pa vai
nike duktė!). Visi kunigai 
pamušdami savo kunigystę 
tuč tuojau vedasi! Visi lais
vamaniai nepripažįsta mote
rystės, o skelbia tiktai „lais
vą meilę”, kuri yra ne kas 
kita, kaip tik paleistuvybė.

Išnagrihėdami nutolimo 
nuo tikėjimo priežastį, be
veik kiekvienu atveju, sura
sime, jog priežasties būta 
paleistuvybės. Neretai pasi
taiko, jog jaunikaitis, ar 
mergaitė pasižymi tikru pa
maldumu, dorumu. Štai jis,

mas. Kur dažniau išgirsi kia šitais nuodais ir, pikto- prieštikybinę spaudą, 
piktžodžiavimų ir blevyzgų, 
jei ne prie buteliuko?! Nuo 
ko dažniausiai prasideda pa
leistuvybė, jei ne nuo bute
liuko? Kada jaunikaitis (te) 
nustoja nealtybės? Gi tada, 
kai alkoholis išjudina jo 
(jos) gyvulišką aržą, aptem
do jo protą, susilpnina valią, 
paverčia žvėrių! Juo labiau 
griaužia sąžinė, juo 
mirkina ją alkoholy!

Prie visa to reikia 
dar padarytą kitam 
dą. Ar sielos, ar kūno atžvil
giu nuskriaudęs kitą žmogus 
norom nenorom jaučia didelį 
sąžinės išmetinėjimą. R. K. 
Bažnyčia šitokį skriaudiką 
moko, jog vienintelis būdas 
sąžinei nuraminti yra eiti iš
pažinties ir grąžinti (atly
ginti) skriaudą. Tačiau, jis 
prisirišęs prie turtų, ar gar
bės, nenori atsižadėti tai, 
kam pasiekti jis tiek privar
go; taigi jis ir pradeda save 
teisinti laisvamanių tvirtini- bedieves moteris ir mergai 
mais, jog niekus plepanti 
Bažnyčia apie atsilyginimą 
(restituciją), jog žmogaus 
gyvenimas tai esą mūšis 
(kova), kuriame laimėj a tik 
stipresnis, jog nesama nei 
teisingojo Teisėjo, nei sielos, 
nei pragaro — štai, ir., tik
riausias „laisvamanis”!

Šitokių ir kitoių nuodėmių 
prislėgti žmonės iš pradžių 
dar lyg gėdijasi žmonių, dar 
lanko bažnyčią, dar ir arti
nasi ir prie sakramentų, ta
čiau, nebegaudami išrišimo, 
kol nepasitaisys, jie pradeda 
artintis prie jų jau šventva
giškai.

Šitokie nelaimingėliai, nuo 
dėmių prislėgti, jau nebeiš- 
drįsta imti į rankas katali- 
iškos knygos, ar laikraščio, 
nebemėgsta dorų susirinki
mų, ar draugijų, kadangi tai 
išbudina juose užmigdytą 
sąžinę. Jie kreipiasi bedievių 
link, kur, jie žino, rasią pri
tarimo savo niekšystėms ir 
padrąsinimo dar labiau įsi
velti ištvirkiman!

Skaitydamas vien bedie
viškas knygas, ar laikraš
čius, bendraudamas vien tik 
su bedieviais, jis virsta di
džiausiu Bažnyčios, Dievo ir 
Jo tarnų — kunigų priešu!

Į ar ji pradeda nebelankyti : 
bažnyčios; vėliau — jau 
prieš ją išsitarti, o pagaliau 
ir visai kovoti! Kas priežas
tis? Gi įsileido paleistuvybės 
nuodėmėn! Iš pradžių dar 
lyg ir gėdijasi šito, slepia- 

i si... mat, sąžinė griaužia! 
Vėliau pradeda ieškoti būdo 
savo sąžinės išmetinėjimams 
nuraminti. Jis (ji) supranta, 
jog vienintelis būdas sąžinei 
nuraminti, tai eiti išpažin
ties; tačiau, jis (ji) irgi ži
no, jog jam (jai) reiksią 
liautis paleistuvavus, atsi
traukti nuo tų asmenų, prie 
kurių jų širdis yra taip pri
lipusi, reiksią atsižadėti tų 
malonumų, kuriuos jis (ji) 
taip pamėgęs. Taigi, ieško 
būdo savo pasielgimui patei
sinti ir... prisiglaudžia prie j 
panašių sau! Pradeda įkalbi
nėti sau, jog skaistybės pri
silaikymas, tai tik kunigų 
prasimanymas, jog kai kurie 
ir kunigai jos neprisilaiką 
jog tai esą prigimties daly
kas ir t. p. Jis (ji) didžiu 
džiaugsmu girdi kitus nieki 
nant skaistybę, ir kunigus, 
ir visą tikėjimą, ir pagaliau 
Dievą!

Juo dažniau girdi šitokius 
skaistybės ir tikėjimo išnie
kinimus, juo labiau apkerpė
ją jo (jos) sąžinė ir... tikras 
„laisvamanis!” Jau nei taip 
pirma mylimos motutės, nei 
gerbiamo tėvelio įkalbinėji
mai, įspėjimai nieko nebe- 
gelbsti! Jis (ji) brenda gi
lyn ir gilyn laisvamanybės 
purvynan, ir reikia nepapra
stos Dievo malonės, kad ši
toks ištvirkėlis (lė) grįžtų 
ant tiesiojo kelio! Dėl ko? 
Gi, kaip sudrumstas vanduo 
nebeatspindi saulės spindu
lių, taip lygiai ir ištvirkimo 
suteptas žmogus nebegali 
suprasti tiesos ir tos pražū
ties, kurion veda paleistuvy
bė, kadangi, anot šv. Paulio 
žodžių, „kūniškas žmogus 
nesupranta, kas yra Dievo 
Dvasios!”

Nuo tikėjimo atitraukia ir 
girtuoklybė, kuri paprastai 
glaudžiai susibičiuliuoja ir 
su paleistuvybė. Šį labai ge
rai įrodo girtuoklių gyveni- Pagaliau, jis visai persisun-

labiau

pridėti 
skriau-

lei-| 
sios dvasios apsėstas, puto- džiame vaikams draugauti] 
jasi ir šėlsta, lyg padūkęs su kitataučiais ir ištvirku- 
šuo, prieš visa tai, kas pri- siais lietuviais, nesirūpina- 
mena jam jo nuopolį ir pra- i 
žūtį! žodžiu ir raštu jis jau i 
nuolatos šaukia kartu su : 
Liucipieriu: „šalin Dievas!”

Jo bedievybę ypač sutvir
tina dailus prieštikybinių 
knygų ir laikraščių žodžiai 
ir pavirš išrodantieji kilniais 
šūkiai (obalsiai). Jo širdy 
nesiliauna skambėjęs Ange
lo Sargo įkvėpimo balsas; 
tačiau, jį jis malšina dar di
desniu aržumu prieš visa, 
kas kvepia pamaldumu, virš- 
prigimtiniu prakilnumu — 
jis nebepakenčia doros, skai
stybės, blaivybės! Jis nebe- 
kenčia ir savo gimdytojų, ir

. savo namiškių — virsta žvė- 
i riu! Jam terūpi draskyti, 
. griauti, žudyti, po kojų vis

ką paminti! Šitoks sadizmas 
(nenormali aistra, kilstanti 
iš kito kančių) ypač apvaldo

MINČIŲ ŽIUPSNELIS

Surinko
Eleonora Bartkevičiūtėme, kokias vietas jie lanko, 

su kuo bičiuliaujasi. Leidžia
me savo sūnums ir dukte
rims susiartinti su kitati- ! 
riais ir kitataučiais, net lei- : 
džiame jiems susituokti net 
ir su bedieviais! O kai vai
kai ištvirksta, kai jie prade
da skųstis savo nelaimingu 
gyvenimu, kai jie pagaliau 
žūsta, tai mes šaukiame: „O 
Dieve! kam Tu mus taip 
baudi?!”

Argi Dievas čia tau kal
tas?! Argi tu nori, kad tau 
Dievas ir kaminus krėstų, 
kad tavo troba nesudegtų?! 
Ne Dievą kaltink, bet pats 
save!

Čia negaliu nutylėti vieno 
istorinio atsitikimo, kurį ap-

1 rašo profesorius Spirago.
Vienas socialistas didžia-

• vosi laisvamanių draugijoje,
■ jog jis, pagaliau, visai sube-
■ dievinęs savo žmoną, pirma
■ labai uolią katalikę. Jo drau-
■ gai triukšmingai pradėjo

ploti dėl tokio „didvyriško” milžiniškais žingsniais! Tai- 
žingsnio! Tą pačią dieną šis^ 
„didvyris” grįždamas namo,1 
iš tolo pastebėjo didelę žmo
nių minią susirinkus ties jo 
troba. Prisiartinęs sužino,

Meilė yra sparti, gryna- 
širdė, pamaldi, maloni ir 
meili; tvirta, kantri, ištiki- 
ma, gudri, kilni, narsi ir pa
ti savęs niekuomet nejieško.

— Pečkauskaitė.
—o—

Prie tėvynės, prie bran
giausios, prisirišk ir laikykis 
visa savo širdimi.

— Schiller.

Kas yra kuklus ir geras ir 
tuomet, kai jis galėtų niekin 
ti ir didžiuotis, nes žino, kad * 
už tai nebus jam nieko — 
tas yra žmogus, kuriuo gali
ma pasitikėti. Tada matyti, 
kad kuklumas — tai tikra jo 
sielos ypatybė.

— Dr. Foerster.

Genijus yra tas, kuris nie
kuomet nedaro antrą kartą 
tos pačios klaidos. — I. K.

—-o—
Mokytojas, kuris tik žinių 

teteikia, yra amatininkas; 
mokytojas, kuris lavina bū
dą, yra artistas.

— C. Parker.

Didžiausias dingusio laiko 
nuostolis ne todėl, kad tas 
laikas dingo veltui, bet to
dėl, kad dingo proga. Tingi
niavimas rūdimis padengia 
nervus ir atima raumenims 
tvirtumą. Darbas turi savo 
sistemą. Nedarbas neturi jo
kios. — S. Marden. * 

—o—
Tikrai protingas žmogus 

tas, kuris nepamiršta, kad 
yra daug žmonių, kurie žino 
mažiausiai tiek, kiek jis 
pats. — P. B.
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Juozas Sužiedėlis

ŽALGIRIS
(Tęsinys)

— Neramu visame kraš
te... Žemaičiai kyla. Patys 
stoja į mirštamą kovą, nebe
pakeldami jungo. Ir aš ei
čiau jiems į pagelbą. Tik dar 
vienas neįveikčiau, o gėdos 
nenoriu. Aš turiu laimėti! 
Talkininkų man reikia. Jo
gaila padėtų, tik lenkai bijo 
karo, kaip jugnies. O čia žen
tas kažką mano. Skirgaila 
Kijeve nerimsta... Bet aš jau 
apie visa tai galvoju. Para
šyk Sofijai*), kad aš siun
čiu pulkus į Smolenską ir 
pats tenai vykstu... Maskvoj 
supras, ką tai reiškia. Aš 
parašysiu Jogailai. Išsiųsiu
pasiuntinius į brolį Vingėlą, 
kad jis išvytų ordino pasiun
tinius. Pas save gi iškilmin
gai priimsiu magisterio at
stovus... Užtrukdysiu juos, 
o paskui... žiūrėsime.

Tai taręs, jis pasišaukė 
tarną ir liepė užžiebti žva
kes. Atsisveikino žmoną, ku-

riznierius, 
„Amerikoje, 

kaitytoji} p

*) Sofija, Vytauto duktė, bu
vo ištekėjusi už Maskvos kuni
gaikščio.

riai liepė eiti ilsėtis. Tada 
pats įnyko rašyt laiškus ant 
nedidelių pergamento lakšte
lių, Vytautas dėjosi ruošią- 
sis į karą su Smolensku. Tai 
teikė progos susikviesti tal
kininkų, sudaryti sau didelę 
kariuomenę. Ordino šnipai 
Lietuvoje turėjo būti suklai
dinti gudraus gando apie 
Vytauto vaidus su rusais.

Norėdamas suorganizuoti 
galutinį karą su kryžeiviais, 
Vytautas dabar sumanė su
kelti visą Lietuvą. Jis nuta
rė pasikviesti į talką ir Jo
gailą, ir totorius, ir visus 
priklausomus rusų kunigaik
ščius. Bet ordinas neturėjo 
suprasti, kad karas ruošia-
mas prieš jį, o ne prieš Smo
lenską.

Rytui auštant trys pasiun
tiniai gavo Vytauto laiškus, 
suvyniotus ritiniukais ir už
spaustus Lietuvos antspau
dais. Pasiuntiniai tuojau iš
vyko į tris priešingas šalis. 
Jiems buvo liepta skubėti ir 
būtinai įteikti laiškus tiems, 
kam jie buvo rašyti.

Trumpai temiegojo tą nak 
tį Vytautas. Vos pirmieji

tęs. Tai patvirtina ypač re
voliucijų istorija (Prancūzi
jos, bolševikų, Meksikos, Is
panijos).

Taigi, nėra ko stebėtis, jei 
ir pats Jėzus įspėja mus, kad 
mes saugotumės šitokių 
žmonių, kurie, apsivilkę 
avies kailiu (t. y. gerais, 
prakilniais šūkiais) ateina į jog čia nelaimės esama. Įbė- 
mus, o iš tikrųjų yra tik ga kambarin, 
plėšrieji vilkai. Nėra ko ste
bėtis, jei šv. Paulius vadina 
net prakeiktais tuos, kurie 
skelbia netikrąjį mokslą, ati
traukdami žmones nuo išga
nymo kelio.

Štai dėl ko ir R. K. Bažny
čia nuolatos ragina mus ko
voti prieš bedievybę, o kas 
seka, ir prieš bedievybės 
priežastis. Štai dėl ko ji ra
gina mus spiestis į katalikiš
kas draugijas, palaikyti sa
vo spaudą, saugotis piktų 
draugijų, nesibičiuliuoti su 
R. K. Bažnyčios priešais, o 
ypač auklėti vaikus katali
kiškai tėvyniškoje dvasioje, 
iš pat mažens pamokant 
juos ir mankštinant doroje 
ir kilnume.

Deja! Mes lietuviai šiuo 
atžvilgiu esame labai ir la
bai apsileidę: nesirūpiname 
savo vaikų sielos gyvenimu, 
įsileidžiame į savo namus

saulutės spinduliai nušvietė 
baltą pilies bokštą — jau su
gaudė armotos balsas. Taip 
buvo pranešama apie ordino 
pasiuntinių atvykimą.

Iškilmingai armotoms gau 
džiaut, buvo įvesti į pilį kry
žiaus riteriai. Jie norėjo kuo 
greičiausiai atlikti savo už
davinį ir grįžti. Tačiau Vy
tautas delsė. Po dviejų gi 
savaičių išvyko į Vilnių pa
tyręs, kad tenai susirgusi jo 
dukrelė. Vokiečiai buvo ne
patenkinti. Jie buvo griežtai 
prižiūrimi, tvirtų pilies sie
nų ir gilaus ežero atskirti 
nuo viso pasaulio ir visai ne
suprasdami Vytauto suma
nymų.

III. Auksakasė Ariogalos 
gražuolė

Ant aukšto ir stataus Du
bysos kranto, tarp tamsių 
ir tankių girių, stovėjo tvir
ta Ariogalos pilis. Aukštais 
savo bokštais ji dairėsi po 
plačias Žemaičių apylinkes, 
ar neišvys kur atsėlinant pa- 
salkandžio*) kryžeivio...

Šitoje pilyje gyveno že
maičių mylimas Kęstučio ir 
Birutės sūnus Vingėla. Dau
gel turėjo jis turtų, bet už

*) Kandančio iš pasalų.

akimis matau gresiantį pa
vojų ne vien tik lietuviams 
amerikiečiams, bet ir visai 

i žmonijai. Pavojus artinasi

Žiūri... gi jo 
žmona su trejetu vaikučių 
guli paslika, nebegyva, su
gniaužusi rankoje popierį, 
kuriame surašyta sekantieji 
žodžiai: „Kol buvau tikinti, 
tol kantriai kėliau savo var
gus, einančius iš mano vyro 
ištvirkimo, kadangi pasiti
kėjau Dievu. Tačiau, kai ma
no vyras — budelis išrovė iš 
mano širdies tikėjimą, tai 
įkritau į baisų nusiminimą, 
nebegaudama iš niekur pa 
guodos. Nenorėdama, kad 
mano vaikučius, aš nunuo
dijau juos ir pati nusinuodi
jau!”

Šitokių įspėjimų gyveni
mas paduoda mums tūkstan
čiais! Tik aklieji to nemato. 
Kas neprisilaiko savo tikėji
mo, kas nesirūpina apsišar
voti kovai prieš Dievo prie
šus, kas nesispiečia krūvon 
su savaisiais, tas žūsta!

Savo senomis prityrimo

visus turtus brangesnė buvo 
jam vienintelė jo dukrelė, 
skaisčioji auksakasė Skir- 
muntė. Ji buvo gyvas pa
veikslas jo anksti mirusios 
ir karštai mylėtos žmonos.

Gyveno ji puikiose kampi
nio pilies bokšto seklyčiose. 
Pro siaurus jų langus buvo 
matyti tamsios girios; mėly
nieji Dubysos vandens ir ža
lios pievos. Jomis vingiavo 
ir tolumoje nyko platus vieš
kelis.

Šiandien nerimsta Skir- 
muntės širdelė... Ji kažko 
laukia... Daug raitelių trau
kia iš girios į aukštąją pilį. 
Dailūs svetimos šalies ber
nužėliai, užgirdę apie Skir- 
muntės gražybę, traukia į 
josios tėvą savo laimės mė
ginti: gražuolės rankos pra
šyti.

Daugel jau buvo atvyku
sių ir šiandien dar tebetrau
kia. Tik niekas Skirmuntės 
širdelės nebevilioja: ji jau 
pasižadėjus. Dar pernai 
Ariogaloje viešėjo dailus 
Smolensko kunigaikštis Do
vydas. Tai jam ji pažadėjo 
savo ranką ir širdužėlę. Tai 
jo laukia ir sulaukti negali. 
Skirmuntė žino, kad Vytau
tas ruošia karą su rusais. Ji 
žino, kad josios svajų bernu

Geriausias dalykas Ame
rikoje yra moteris.

— Kiplingas.

J. E. VYSKUPO REINIO 
LANKYMOSI TVARKA

„žaltys” su
klykauja:

— antroj
prakilniai-

įma- 
kovai 
budė- 
svar-

įspėju šiais savo ne
pilnais turiniu straipsneliais 
katalikus ir nekatalikus. Ei
na žūtbūtines kovos už Die
vą, tėvynę ir laimę! Vienoj 
pusėj gudrusis 
savo pakalikais 
„Šalin Dievas!” 
šv. Mykolas su
siais mylėtojais Dievo ir tė
vynės ir visos žmonijos šau
kia: „Kas, kaip Dievas!” 
Nuo šio pareina ir visų mū
ši} likimas. Kol dar nevėlu, 
apsišarvokime visomis 
nomomis priemonėmis 
prieš piktą ir žvaliai 
kime, klausydami taip
baus istorijoje įspėjimo: 
„Caveant consules!” — bu
dėkite vadai — „Hanibal 
ante portas!” — priešas prie 
miesto vartų!

Snaudalis.
(Galas)

Redakcijos pastaba: šiuo 
baigiame malonaus bendra
darbio Snaudalio ištisą eilę 
straipsnių, kurie tiksliai ati
tiko jų bendrą vardą „Kovų 
kryptys ir mūsų apsileidi
mas”.

žėlis sėdi dabar Vilniuje į- 
kaitu ir negali atjoti šauniu 
savo žirgu, negali paguosti 
jos širdelės. Tad ji nerims
ta, žiūrėdama į tuos svečius, 
kurie, brangiais rūbais žvil
gėdami, joja plačiuoju vieš
keliu į aukštąją jos tėvo pi
lį...

Į kambarį įėjo Skirmuntės 
auklė Vandenė. Ji pranešė, 
kad atjojęs pirštis Mozūrų 
kunigaikštis Boleslovas, tri
jų dešimtų garbingų bajorų 
lydimas, kad kunigaikštis 
Vingėla mielai jį priėmęs. 
Auklė paragino pasipuošti ir 
pasiruošti eiti svečių sutikti.

Skirmuntei net širdelę su
gėlė, lyg mirštamai pašautai 
paukštelei. Ji nuliūdo ir gai
liai pravirko. Veltui auklė 
Įkalbinėjo, kad kunigaikštis 
Boleslovas esąs ir dailus, ir 
garsus, ir turtingas, kad to
kio jaunikio kaip tik gei- 
džiąs patsai kunigaikštis 
Vingėla, kad jo valiai nega
lima būsią pasipriešinti.

— Kaip nepasipriešinsiu? 
— kalbėjo Skirmuntė. — Ne, 
aš neisiu į Mozūrų žemę! 
Tebūnie kunigaikštis Boles
lovas nors viso pasaulio gra
žiausias bernužėlis, nors pa
ties aitvaro sūnelis, vis tiek 
aš nebūsiu jo draugužėlė...

Liepos mėn.:
9 — New Britain,
10 — Hartford, .
11 — Waterbury ir Anso

nia,
12 — Bridgeport,
13 — 18 — Philadelphia 

Provincijoms (ir rugpiūčio 
26 — 30 dd.)_,

19 — 26 — Scrantono Pro
vincijai,

27 — rugp. 6 — Pittsbur
gh© Provincijai,

' 28 — Kunigų Vienybės 
Seimas Seserų Pranciškonių 
Vienuolyne, Mt. Providence 
Pittsburgh,. Pa.

Rugpiūčio mėn.:
3 — Lietuvos Vyčių 

mas, Dayton, Ohio,
8 — 22 - Chicagos 

vincijai,
16 — Moterų S-gos 

mas,
15 — Lietuvių Diena Lake

wood Parke, Pa. (jei su
spės),

24 — 26 — ALRK Federa
cijos Kongresas, Lawrence 
Mass.

Sei-

Pro-

Sei-

Skaitykite ir platinkite 
savaitraštį Ameriką.

Nekenčiu lenkų: jie klastin
gi ir pikti žmonės.

— Nieko nepadarysi, ma
no širdužėle. Tėvo valiai rei
kia nusilenkti. Jis vaišingai 
priėmė svečius, nuo vakar 
dienos laukė jų atvykstant. 
Savo žodžio nepakeis kuni
gaikštis Vingėla. Ne veltui 
jis yra didžiojo Kęstučio ir 
gražiosios Birutės sūnus.

— Bet ir aš esu panaši į 
Birutę.

— Kaip lašas į lašą, šir
dužėle. Tik anoji buvo bent 
kiek aukštesnė...

— Taigi, brangioji aukle. 
O ką gi judu su tėvu peršate 
man vyru? Kodėl tik vienus 
lenkus manote man tinkant? 
Kuo prasti gudai? Ar mano 
pusseserė Sofija blogą vyrą 
gavo?

— Žinau, dukrele, kas tau 
širdelę pavergė... Bet nieko 
iš to nebus: su gudais didy
sis kunigaikštis karą ruo
šia... Tėvas neleis tavęs už 
priešo...

— Liūdna man nuo tavo 
žodžių. Bet man širdis sako, 
kad mes susimatysime. Su 
gudais ne amžinas karas — 
jie ne kryžeiviai prakeiktie
ji. Tik tu padėk man, bran
gioji Vandene. Sutrukdyk 
sutartuves, kad jos neįvyk

tų, iki jis sugrįš, mano sva
jų laimužėlė.

Karštai prašė Skirmuntė 
auklę, kad ši padėtų jai išsi
painioti iš gresiančios nelai
mės. Tačiau auklė vis kalbė
jo, kad kunigaikštis Vingėla 
nenusileisiąs ir savo kėslus 
įvykdysiąs.

Staiga ties pilies vartais 
kažkas ėmė pūsti ragą. Skir
muntė prišoko prie lango ir 
pamatė pro plačiai atidary
tus pilies vartus įjojant į 
kiemą du kariu su juodais 
kryžiais ant baltų apsiaustų. 
Paskui juos jojo keliolika 
palydovų.

— Ko jie čia atjojo? Ne
jau ir juos tėvas įsileidžia į 
savo pilį? Kuriais tikslais? 
Nejau ir jie mano rankos 
tykotų? Senelis Kęstutis iš 
tolo nebūtų jų prisileidęs, o 
dabar...

— Nekalbėk taip, uogele... 
šie geležiniai kariai yra vie
nuoliai. Jie negali vesti, kaip 
ir mūsų vaidilos.

Tuo akimirksniu prasivėrė 
durys. Į kambarį įėjo viena 
Skirmuntės draugių.

— Štai, Skirmuntė, atvedu 
senuką Maigį, kuris tik iš 
Trakų atvyko, žinau, kad vi
sada jo pasiilgsti, jo dainų 
ištrokšti.

(Bus daugiau)



Liepos 9 d., 1937 m.
; liepos 9

No.

GB 5100 has been issued to the undenipfa1 
to sell beer at retail under Section 76 of (fa ‘PHILADELPHIA, PA.

to sell beer at retail under Section 71 rffa 
Alcoholic Beverage Control Law it fa (

LANKĖSI SV
N.

ROCHESTER, N. Y.

SCRANTON, PA.

Liepos 1 i Amei

NEW BRITAIN, CONN.

JERSEY CITY, N. J.

BALTIMORE, MD.

ir

4023

off the premises.
ISIDORE TONKELOWITZ 

4201 Farragut Rd.—743 E. 42nd St.
Brooklyn, N. Y.

HARTFORD, CONN.

IŠ TOLIAU IR 1$ TOLI

Šv. Andriejaus parapija
Mūsų klebonas kun. J. Če- 

pukaitis išvažiavo atosto
goms pernai gruodžio mėn. 
26 d. Dalyvavo Eucharisti
niame kongrese, Maniloje. 
Aplankė daug įvairių vals
tybių, o daugiausia buvo Lie 
tuvojč. Grįžta liepos 27 d.

Klebonas yra žadėjęs tik
rai pradėti statyti bažnyčią, 

'kuri čia labai reikalinga. 
Laikinai pamaldos laikomos 
mokyklos name. Naujai baž
nyčiai jau surinkta apsčiai 
pinigų. Nemažai parapijie
čių pasižadėjo aukoti, kai 
prasidės statyba. Klebonas 
jautėsi suvargęs, tad ir iš
važiavo poilsiui keliems mė
nesiams. Linkime sugrįžus 
sveikam ir pilnams energi
jos vėl eiti savo pareigas ir 
sėkmingai pastatyti naują 
šv. Andriejaus bažnyčią, ku
rios planai jau seniai suda
ryti.

Kartu atostogavęs grįžta 
ir kun.. I. Valančiūnas, šv. 
Kazimiero par. klebonas, ku
riam sutiktuvių vakarienė 
rengiama liepos 29 d. O kun. 
J. čepukaičiui sutiktuvių va
karienė rengiama keliomis 
dienomis vėliau.

Vaikelis.

Nepamirškime rugpjūčio 
29 dienos

Kaip jau žinome, sekma
dienį, rugpjūčio 29 d., įvyks 
seserų kazimieriečių naudai 
rengiamas didelis piknikas 
— išvažiavimas puikiame 
Juozapo Marijos vilos sode, 
Newtown, Pa. Bus gera mu
zika, šokiai, žaidimai, ska
nūs valgiai. Be mažesnių 
dovanėlių išlaimėjimui, atsi
lankiusiems bus gera proga 
laimėti naują automobilį — 
Plymouth 4 door sedan. To
dėl, iki dar laiko yra, malo
nėkite įsigyti ir kitiems lie
tuviams patarkite įsigyti 
automobilio bilietukų, kurie 
gaunami pas seseris kazi- 
mierietes.

Į Juozapo Marijos vilą pri
važiavimas labai patogus, o 
parengimo tikslas, nepapras
tai gražus — paremti seselių 
darbą. Šių metų pirmame iš
važiavime dalyvavo Scranto- 
ne, Shenandoario ir apylin
kės lietuviai, už ką seserys 
mokytojos labai dėkingos. 
Antrame piknike mėginkime 
dalyvauti gausihgiau.

Labai gražiai prašoma, 
kad kitos lietuvių draugijos 
nieko tą dieną nerengtų.

. F. P.

Baltimoriečiai savo pasi
kalbėjimuose vis dar atsi
mena didžiai gerbiamą sve
čią iš Lietuvos, J. E. vysk. 
M. Reinį, užmeta Amerikai, 
kad apie Jo Ekscelencijos 
atsilankymą mažai rašė.

Kad birželio 21 d. šv. Al
fonso bažnyčioje buvo daug 
novenų, tai kiti kunigai ne
galėjo nuvykti į stotį pasi
tikti Garbingąjį Svečią, tik 
kleb. kun. J. Lietuvninkas ir 
kelios dešimtys lietuvių sto
tyje .jį sutiko. Nepaprastai 
didelio malonumo padarė, 
kad Garbingąjį Svečią atly
dėjo net trys New Yorko 
klebonai — kunigai Balkū- 
nas, Paulionis ir Aleksiūnąs.

Atvyksta Jo Ekscelencija 
vyskupas Reinys

Malonu pranešti, kad šios 
savaitės . šeštadienį (liepos 
10d, vakare) mūsų parapijo
je bus Garbingas Svečias iš 
Lietuvos, Jo Ekscelenrija 
vyskupas Mečislovas Reinys. 
Taigi, 7 vai. vak. mūsų baž
nyčioje bus Vyskupas. Bus 
pamaldos, palaiminimas Švč. 
Sakramentu ir Jo Ekscelen
cija sakys pamokslą. Nuošir
džiai kviečiami visi Hartfor
do ir apylinkės lietuviai at
silankyti, pagarbinti Dievą 
ir sykiu išgirsti ir pagerbti 
mūsų Garbingąjį Svečią.

Rodos, liepos 9 d. Jo Eks
celencija bus New Britaine, 
o 11 d. Waterburyj laikys 
pontifikalines šv. mišias.

par-jos buvo kviestos ir da
lyvavo ; atstovai-ės kalbas 
sakė. Taip pat buvo atsilan
kę ir kun. Ambotas ir Kri
pas, kurie tarė vieną kitą žo
delį.

Liepos 4 d. lietuvių Darže 
buv. kariai turėjo savo pik
niką.

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4644 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 9423 
Foster Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

FOSTER AVE. MARKET. INC.
9423 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB8560 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 196 — 
7th Avenue, Borough of Brooklyn County 
of Kings, to be consumed off the premises.

J. RUGGIERO & SON. INC.
196 — 7th Ave. Brooklyn, NT. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8883 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1324 
Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ANNA HIMELFARB
1324 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5152 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1301 
Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bo consumed off the premises.

ISIDORE GABRIELOV
1301 Newkirk Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4937 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1603 
Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

AVEDIS MELKONIAN & STEVE 
MELKONJAN

1603 Cortelyou Road Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4947 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 992 Co
ney Island Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HERMAN F. KARKHECK 
D-B-A. Block Island Food Stores

992 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5382 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 4718 
Avenue D, Borough of Brooklyn County 
of Kings, to be consumed off the premises.

DORA DATZKER
4718 Ave. D, . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Įį 
EB 1239 has been issued to the underdo 
to sell beer at retail under Section Itof fa 
Alcoholic Beverage Control Law at 6917.J 
5th Avenue, Borough of Brooklyn, Comty 
of Kings, to be consumed on the pranta 

MOY KIM & JONG Q. HOP
D-B-A Youngs. & Co.

6917-23 — 5th Ave., Brooklyn, N. I 

NOTICE is hereby, given that License fa
NOTICE is hereby given that License 
GB 5367 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1307 
Foster Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MAC PROPPER
1307 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4647 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 890 
Utica Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HARRY R. and ERNEST J. KATT
890 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 3 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of tho 
Alcoholic Beverage Control Law at 4201 
Farragut Rd. — 743 E. 42nd St. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consum
ed

PERMAINOS a 
STABIAlcoholic Beverage Control Law at Tli 

Schenck Ave., Borough of Brooklyn County 
of Kings, to be consumed off the pranta 

SAMUEL SELTZER
715 Schenck Ave., Brooklyn, N. I.

NOTICE is hereby given that License & 
EB 1364 has been issued to the undenigį 
to sell beer at retail under Section 76 d fa 
Alcoholic Beverage Control Law at |g 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the ormit, 

SQUARE CAFETERIA CORP.
588 Nostrand Ave., Brooklyn, N.I

NOTICE is hereby given that Licenie fc 
EB 1315 has been issued to the underdta 
to sell beer at retail under Section 7ldfa 
Alcoholic Beverage Control Law it fa 
Broadway, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on the prata 

MARCY RESTAURANT, INC.
297 Broadway Brooklyn, N. I

NOTICE is hereby given that Licenie Kį 
EB 1230 has been issued to the tmder^M

rasčio Ame^ 
administrator118’ 
dakforiK duo pa 
joginio, liepos 
finike iš savo p< 
tenil Universalio 
direktorių taryba 
tydinita P™ 
apgailestaviM 
dėkingumą 
stropų, 
jamą (kirbą, i30 
dviej? rfU 
Kuo tos dienos j 
pradėjo kitą dar 
biznyje.

Juozas R I^nc 
kos redaktorius, 
5 i jra išvykęs i 
čiy atostogoms, 1 
Ameriką redaguo 
si jos bendradart

—o—
Karnavalas pasisekė

Birželio 23, 24, 25 ir 26 d. 
d. vakarais mokyklos kieme 
įvyko metinis karnavalas ar
ba piknikėlis. Oras buvo pui
kus ir žmonių kas vakarą 
buvo gražus būrelis. Dalyva
vo ne tik hartfordiečiai, bet 
ir iš Hartfordo apylinkės. 
Elijas Baranauskutis iš 
Hartfordo, kuris tarnauja 
prie mišių, išlaimėjo naują 
Chevrolet automobilį.

Šia proga tenka padėkoti 
visiems biznieriams, kurie 
aukojo mėsos, duonos ir kt. 
Aukojo ne tik lietuviai, bet 
ir kitataučiai. Tenka padė
koti taip pat visiems, kurie 
darbavosi, kurie atsilankė ir 
vienu ar kitu būdu rėmė mū-

Iš tikrųjų, džiuginančios bu
vo sutiktuvės!

Pasibaigus bažnyčioje pa
maldoms, po 8 vai. vakare, 
jau buvo pilna salė žmonių. 
Šv. Vardo dr-jos vyrai ir so 
dalietės ruošėsi išsirikiuoti 
gatvėje iš klebonijos į salę, 
bet pradėjo lyti, tai tik sa
lės tarpduryje ir laiptuose 
atlikta garbės sargyba.

Kai svečiai suėjo į salę 
publika sustojus trenksmin- 
gai plojo, o choras, p. J. či- 
žausko vedamas, užtraukė 
bažnytinę giesmę „Šitai,di
dis kunigas,,’ o paskui — 
tautos himną. Be šitų, pa
dainavo ir kitas lietuviškas
daineles. Mokyklos vaikučiai Vėliau lankys kitas lietuvių 

'parapijas Conn, valstybėje.
Nuoširdžiai sveikiname 

lietuvį vyskupą ir linkime 
jam maloniai viešėti Con
necticut valstybės lietuvių 
katalikų tarpe. ------------------------------—

I Catholic Transcript laik- sų parapijos karnavalą. Lai 
raštis įdėjo Jo Ekscelencijos 
atvaizdą ir gražų aprašymą.

Lauksime nekantriai Jo 
Ekscelencijos ir tegu lietu
viai katalikai pripildo mūsų 
bažnyčią ir kitas Conn, lietu
vių bažnyčias. Tegu Jo Eks- 
celengija pastebi, 
Conn, lietuviai dar 
laikosi katalikybės 
vybės dėsnių. 

—o—
Graduacijos iškilmės

Šiemet pas mus mokyklą 
baigė gražus būrelis berniu
kų ir mergaičių. Pati moks
lo pabaiga buvo bažnyčioje. 
Buvo tam tikros iškilmės. 
Pamokslą sakė kun. Gradec- 
kis. Diplomus dalino kun. 
Ambotas. O paskui, sekma
dienio vakare, salėje buvo 
gražus teatras — operetė 
„Pelenė arba Cinderella”. 
Dalyvavo beveik visi mokyk
los vaikučiai. Savo roles at
liko ko puikiausiai.

Iš tikrųjų, nusipelniusios 
garbės mūsų gabios ir nenu
ilstančios sesutės lietuvaitės 
pranciškietės, kurios gabiai 
ir sumaniai veda mūsų ber
niukus ir mergaites ne tik 
mokykloje, bet ir teatrų vai
dinime ir t.t. Žmonių buvo 
pilna salė. Protarpiais kalbė
jo kleb. kun. Ambotas ir 
kun. Kripas.

Tai buvo graduacija Ju
nior High, lietuvių švč. Tre
jybės parapijos mokyklos. 
Linkime graduantams-ėmS'____  x. __  x-
siekti aukštesnio mokslo ir kuroru. Dalyvavo beveik' vi- 
likti sėkmingais lietuviais ir,sas New Britaino miesto 

oficialinis štabas. Vakaro 
vedėju buvo kun. Vaškelis. 
Buvo gardi vakarienė ir pa
sakyta daug gražių kalbų ir 
linkėjimų nuo lietuvių ir ki
tataučių. Kalbėjo ir pats 
garbės svečias, adv. Povi
laitis, kuris, angliškai ir lie
tuviškai kalbėdamas, pabrė
žė savo norą patarnauti New 
Britain piliečiams teisingai 
ir sąžiningai. Lietuviškai 
kalbėdamas, jis pasakė: aš 
esu lietuvis ir noriu visiems 
lietuviams padėkoti 
gerus linkėjimus ir 
Kalbėjo iš lietuvių 
Vaškelis, Karlonas 
pas, o paskui jaunuolis Šup- 
šinskas.

Dalyvavo miesto mayoras, 
du buv. mayorai, teisėjai,, 
advokatai, gydytojai, kuni
gai ir kt. Nors labai lijo, 
buvo iki 250 žmonių.

Sveikiname pirmutinį lie
tuvį miesto police court 

prose-

gražiai atliko savo progra
mą.

Sekė kalbos, kurias sakė 
kun. J. Lietuvninkas, kun. 
Jonas Balkūnas ir, pagaliau, 
pats Vyskupas, kuris savo 
kalboje palietė daug įdomių 
dalykų iš Lietuvos katalikų 
gyvenimo. Politikos visai 
nelietė. Paskiau kun. Men- 
delis supažindino publiką su 
svečiais, kuriems daug ka 
tučių suplota.

J. E. vyskupas Reinys, 
nužengęs nuo estrados, svei
kinosi su visais ir klausinė
jo, kurios parapijos iš Lietu
vos. Vyskupą sveikino vie
nas angliško laikraščio re
daktorius. Lietuviams buvo 
:domu, kai jis, priklaupęs 
ant vieno kelio, bučiavo 
Vyskupui žiedą. Taip vaiz
davosi paprastų darbininkų 
ir mokslo žmonių mylimas 
malonus Tėvas; šitam svei
kinimui davė pradžią moky
tojos kazimierietės seserys, 
nes jos pirmutinės atėjo pas 
Vyskupą, o tada jau pasida
rė visiems drąsu.

Taip baigėsi tas įspūdin
gas vakaras. Visi su pasigė
rėjimu grįžo į savo namus. 
Tai buvo didis įvykis, gal 
pirmą sykį savo gyvenime 
galėjom su Vyskupu asme
niškai pasisveikinti.

—o—
— Birželio 28 d., apie 10 

vai. vak., negrai banditai at
važiavo automobiliu ir su
stojo ties p. Pilypausko ^pa
tentuotų” vaistų krautuve, o 
du iš jų suėjo į vidų. Vienas 
banditas, grasindamas re
volveriu, liepė savininkui iš
kelti rankas aukštyn, o kitas 
tuo tarpu nukabino laikrodė
lį, iš kišenių išėmė pinigus ir 
registerį iškraustė, viso išsi
nešdami apie 40 dol. Išeida
mi dar pagrasino, kad drau
džiama jam išeiti, kol jie 
susės į automobilį. Trečias 
negras buvo automobilio vai
ruotojas. Šitoji apylinkė yra 
negrų gyvenama. P. Pily- 
pauskas jau ruošėsi eiti na
mo ir buvo banditu užklup
tas. ‘ • ; f

— P. A. Bubnis iš Brook
lyn©, Amalgameted unijos 
lietuvių siuvėjų skyriaus de
legatas, lankė savo gimines. 
Taip pat ir jo brolienė, p. 
Bubnienė iš Rochesterio, tuo 
pačiu metu buvo atvykusi 
pas savo gimines paviešėti. 
Ir daugiau lietuvių buvo iš 
kitur atvykusių.

— Baltimorės miesto gal
va, įprašytas teisėjo V. Lau
kaičio, viename vietos vieš
butyje iškėlė puotą Lietuvos 
sportininkus priimti. Apie 
400 lietuvių gavo nemoka
mus bilietus. Vėliau apie tai 
parašysiu plačiau,

kad ir 
gražiai 

ir lietu-

lietuvaitėmis ir ateityje šios 
šalies lietuviams vadovauti. 
Graduantų tarpe yra gabių 
jaunuolių — Jonas Lopša ir 
Majauskas, kurie paišo pui
kius paveikslus. Taip pat ir 
Stepauskas gražiai .paišo. 
O kitos tai šokikės, kaip 
Kasmonaitytė, sporte pasi
žymėjusios ir t.t.

Rytojaus dieną buvo gra
duantų išvažiavimas į Lake 
Congammond, Mass. Daly
vavo sesutės ir kunigai Am
botas, Lutkus, Karlonas 
Kripas. 

—o—
Buv. karių veikla

Šiomis dienomis lietuviai 
hartordiečiai buv. kareiviai 
gavo naują, gražią, spalvuo
tą vėliavą. Buvo tam tikros 
apeigos, kuriose dalyvavo 
New Britaino, Waterburio ir 
Hartfordo postai ir jų talki
ninkės. Iškilmės buvo įspū
dingos. Vedė adv. Kubilius
iš New Britaino. Dalyvavo (Conn, valstybėje) 
daug žmonių. Visos dr-jos ir eutorį. Patartina lietuviams

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8653 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 3324 
Tilden Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

DAVID ZINDMAN
3324 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5410 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 57 Buf
falo Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

PAUL OBERLANDER
56 Buffalo Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4618 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 8703 — 
3rd Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ADOLPH SCHWARTZ
8703 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

Dievulis visus laimina!
—o— 

Pramoga
Aną vakarą hartfordietį 

Vincą Kripą nustebino, kai 
apie 60 lietuvių vaikinų su
riko „surprise”! Tai įvyko 
brolio Mato Kripo namuose. 
Buvo vieni tik vyrai, kurie 
pareiškė savo linkėjimus 
Vincui, žengiančiam į mote
rystės luomą.

Birželio 29 d. šv. Kazimie
ro bažnyčioje įvyko Vinco 
Kripo su Adele Kazakevi
čiūte šliūbas. 
^Inco brolis 
Jam 
kun.
liet. kleb. kun. Karkauskas. 
Sanktuarijoje sėdėjo kuni
gai Ambotas, Valantiejus, 
Starkus, Ražaitis, Gradeckas 
ir Karlonas. Ceremonijaru 
buvo kun. Lutkus.

Paskui Ansonijoje įvyko 
sutiktuvės. Jaunavedžiai iš
vyko „medaus mėnesiui”, o 
grįžę apsigyvens Hartforde.

asistavo 
Pankus

Šliūbą davė 
kun. Kripas. 
vietinis kleb. 

ir Ansonijos

Adv. Algirdui Povilaičiui 
pagerbti bankietas

Aną vakarą New Britainc 
lietuviai, vadovaujant Aleks 
Karlonui, adv. Kubiliui ir kt 
komisijos nariams, advoka 
tui Algridui Povilaičiui su 
ruoštas „surprise” bankie 
tas; adv. Povilaitis išrinktas 
miesto policijos teismo pro-

už ji 
paramą 
kunigai 
ir Kri-

sektis Algirdo Povilaičio pa
vyzdį. Jis sunkiai dirbo, kol 
baigė mokslus Fordham uni
versitete, New Yorke.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4996 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 4410 — 
18th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

NICHOLAS PANEOTTO 
D-B-A The New Delicatessen

4410 — 18th Ave., Brooklyn

Kleboną pavaduojąs kun. 
B. Vitkus daro gražaus įspū
džio. Neseniai išsiuntinėjo 
a. a. arkiv. J. Matulevičiaus 
paveikslėlius su malda, pra
šant Švč. Trejybės malonės 
sulaukti arkivyskupo beati
fikacijos.

Šia proga primenu nepa 
prastai kilnią arkivyskupo 
asmenybę. A. a. arkiv. lankė
si Rochestery 1926 m. Po pa
maldų, salėje šnekučiavosi 
su visais susirinkusiais; jis 
skubinosi pirmas mums pa
rodyti nuoširdžiausio palan
kumo. Kaip gamtoje žemose 
vietose susirenka daug van
dens, kurio gelmėse erdvės 
mėlynė skaidriai atsispindi, 
kaip virš banguojančių van
denyno bangų žėri saulės 
paberti spinduliai žemčiugi- 
nėmis spalvomis, taip reikia 
tikėtis, jog Dievo Apveizda 
pasielgs ir su a. a. arkivys
kupu.

—o—
Paskutiniu laiku tarp vie

tos lietuvių atsirado keista 
epidemija, ypač tarp versli
ninkų — glaustis prie „ben
dro fronto”. Jei kas „ben- 
drafrontininkus’ ’ šiurkščiau 
pakritikuoja, tai tie marksi
stų pataikūnai, kaip ožiai 
šokinėdami, ginasi ir puola. 
Ir tai daro neva katalikai — 
ar ir pas juos neatsiras is
paniškas noras — deginti 
bažnyčias?

Ant. Žiemys.

Ekskursija laivu
Šv. Onos parapija liepos 

18 d., sekmadienį, turės savo 
antrąją ekskursiją laivu. 
Važiuojama laivu ’Favorite’ 
į Roton Point, Conn. Laivas 
apleidžia Pier ”B” ties Ex
change Place, Jersey City, 
N. J. 9:30 A. M. Grįžtant iš 
Roton Point, Conn išvažiuo
jama 6:30 P. M. Kelionės 
metu visą laiką puikus or
kestras gros lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Ant 
laivo bus užkandžių ir viso
kių gėrimų.

Kviečiame visus kaip Jer
sey City, taip lygiai ir kitų 
kolonijų lietuvius prisidėti 
prie tos ekskursijos ir drau
ge vykti į maionu išvažiavi
mą. Smagus iaiko praleidi
mas visiems užtikrintas.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4855 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 8204 — 
5th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. 

KATHRYN TONKOVICH AND 
JOHN AJERSCH 

d-b-a Gene & Johns
8204 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5254 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 549 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MARGOLIS BROS., INC.
549 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4659 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1000 
Broadway, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

EMANUEL BULOS
1000 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB8149 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 243 
Ralph Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

NICHOLAS MASIELLO
243 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7497 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 533 
Park Place, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HENRY SAHLMANN
533 Park Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8890 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 332 Fos
ter Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HARRY SHANIK
332 Foster Ave., . Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8148 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 902 Cor
telyou Road, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

RUDY GIRIONI
902 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5018 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1626 
Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

LOUIS PAPANDREA
1626 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5022 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 9305 
— 3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HENRY SCHILLING
9305 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8667 has been issued to the undersigned 
to sell beer at reta“l under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 132 
Ralph Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JACOB GEIMAN
132 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8994 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 4209 
Farragut Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MARIE- BEUTNER
4209 Farragut Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5369 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1736 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HENRY APPIARIUS
1736 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is' hereby given that License No. 
GB 4726 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 421 
Wythe Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

IDA ASSENNATO
421 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5027 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 127 — 
6th Ave. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

WILLIAM VON DOHLEN
127 — 6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8361 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2126 
Nostrand Ave. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

RALPH & EPHRAIM BERNSTIEN 
(d-b-a Square Dairy)

2126 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2560 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 331 
Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLES WEISS 
CHARLEY’S SELF SERVICE, INC.

331 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1141 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 806 
43rd St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

CO-OPERATIVE TRADING ASS’N
806 — 43rd St., Brooklyn, N. Y.

Bedford Ave., Borough Of Brooklyn, 0* 
of Kings, to be consumed on the preta 

MURRAY KERZNER
299 Bedford Ave., Brooklyn, R J, i

NOTICE is hereby given that Licenie fa 
EB 1529 has been issued to the underdo 
to sell beer at retail under Section Hoffa 
Alcoholic Beverage Control Law it fa] 
Sumner Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the errata 

MORRIS BAROFSKY
281 Sumner Ave., Brooklyn, N. I,

NOTICE is hereby given that License Na '■< 
EB 1285 has been issued to the undented 
to sell beer at retail under Section Itofthe : 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Dwight St., Borough of Brooklyn, Cbunty I 
of Kings, to be consumed on the premlM. ' 

HENRY FRANK
173 Dwight St., Brooklyn, N. Y. i

NOTICE is hereby given that Uceme Na 
EB 1284 has been issued to the tmdenipei 
to sell beer at retail under Section 76 of th 
Alcoholic Beverage Control Law at W : 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the prenba 

BARNEY SPINELLA BOWLING t 
BILLIARD ACADEMY, INC.

427 Fulton St., Brooklyn, N. I.

NOTICE is hereby given that License Ni 
EB 1108 has been issued to the underayed 
to sell beer at retail under Section 76o(th 
Alcoholic Beverage Control Law at U 
Utica Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the pttmta 

JOSEPH KRAVITZ
324 Utica Ave., Brooklyn, N. I.

NOTICE is hereby given that Licenie Nt 
EB 1444 has been issued to the undersipd 
to sell beer at retail under Section 76 of th 
Alcoholic Beverage Control Law at 464 - 
6th Ave., Borough of Brooklyn, Conty 
of Kings, to be consumed on the preoiai 

MICHAEL ROACH 
ROACH’S REST. AND BAR

NOTICE is hereby given that License Hi. 
EB 932 has been issued to the undenind 
to sell beer at retail under Section 76oftte 
Alcoholic Beverage Control Law at 78 — 1 
6th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the pranta

B. & T. COFFEE SHOP & REST., INC Į 
78 — 6th Ave., Brooklyn, N. I

NOTICE is hereby given that Licenie Ni j 
EB 1237 has been issued to the undersignd 
to sell beer at retail under Section 76 of th 
Alcoholic Beverage Control Law at 473 Ber
gen Street, Borough of Brooklyn, Comity ■ 
of Kings, to be consumed on the pranta 

BERGEN PURE FOOD, INC.
'473 Bergen St., Brooklyn, N. I

NOTICE is hereby given that License Na 
EB1133 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 224 Bu
ry Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premisa.

DANIEL LAMONICO
224 Berry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
EB 997 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 190f 
Avenue M, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the pranta 
MARX DELICATESSEN & LUNCH, INC 
1906 Ave. M, Brooklyn, N. I

NOTICE is hereby given that License Na 
EB 1014 has been issued to the undereigwl 
to sell beer at retail under Section 76 of th 
Alcoholic Beverage Control Law at 31’i 
Coney Island Ave., Borough of Brookln 
County of Kings, to be consumed on tie 
premises.

K. & J. DINER & REST. INC. 
3175 Coney Island Ave., Brooklyn, N. I.

NOTICE is hereby given that Licewe No 
EB 1299 has been issued to the undenijr-d 
to sell beer at retail under Section 76 of lb I 
Alcoholic Beverage Control Law at 631 - ; 
5th Avenue, Borough of Brooklyn, Cota 
of Kings, to he consumed on the pranta 

HYMAN A. FISCHER
631 — 5th Ave., Brooklyn, N. I

NOTICE is hereby given that Licenie Ni j 
EB 1247 has been issued to the underata 
to sell beer at retail under Section 76 dlb 
Alcoholic Beverage Control Law at 81 
Marcy Ave., Borough of Brooklyn, Cota 
of Kings, to be consumed on the pranta 

GINO TURATTI
407 Marcy Avenue, Brooklyn, N. I

NOTICE is hereby given that License Na 
EB 1121 has been issued to the undersigns J.
to sell beer at retail under Section 76 of th j- . ..“’”1
Alcoholic Beverage Control Law at w . W Llįnimu 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, County , w 
of Kings, to be consumed on the pranta 

STEPHAN HOLLERAN I
9201 — 3rd Ave., Brooklyn, N. I Į

NOTICE is hereby given that License Nn 
EB 1188 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of th 
Alcoholic Beverage Control Law at 3M 
spect Park West, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on th 
premises.

EUREKA RESTAURANT, INC.
304 Prospect Park West, Brooklyn, N. I-

NOTICE is hereby given that License N» 
SB 321 has been issued to the undenigta 
to sell beer at retail under Section76«lb 
Alcoholic Beverage Control Law lt 
Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, Cta 
of Kings, to be consumed on the pnta 

JONAS GUTCHIN 
BARBARY COAST MUSIC HAU

2189 Rockaway Ave., Brooklyn,®1

NOTICE is hereby given that Lieauijį j 
EB 1139 has been issued to the undernta 
to sell beer at retail under Section 76»’i 
Alcoholic Beverage Control Law it W* 
Grand St., Borough of Brooklyn, Cota 
of Kings, to be consumed on the prta»> 

GRAND PARADISE CO., INC. , 
318-24 Grand St., Brooklyn, N-1

NOTICE is hereby given that Licenie^ 
EB 1546 has been issued to the understa 
to sell beer at retail under Section 76 dj 
Alcoholic Beverage Control Law .at j* 
Furman St., Borough of Brooklyn, Cta 
of Kings, to be consumed on the pita* 

EMIL HERTWEZK , , 
167 Furman St., Brooklyn, N-1

NOTICE is hereby given that Licen*Jį 
GB 4800 has been issued to the undeta* 
to sell beer at retail under Section 758’ 
Alcoholic Beverage Control Law itj 
Avenue J, Borough of Brooklyn, Oį 
of Kings, to be consumed off the 

HERMAN KUNOFSKY 
AND RUBIN KUNOFSKY J 

Avenue J Brooklyn, n-
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NOTICE is hereby given that Licenieį 
GB 4737 has been issued to the undent** 
to sell beer at retail under Section 75of®I 
Alcoholic Beverage Control Law at • 
Avenue J, Borough of Brooklyn, Cota 
of Kings, to bo consumed off the preni* 

RUDOLF ENDERS , 
4017 Avenue J, . Brooklyn, N. *

NOTICE is hereby given that License 
GB 5181 has been issued to the unū- 
to sell beer at retail under Section 75efį »j , 
Alcoholic Beverage Control Law at 54|| 
Nassau Ave., Borough of Brooklyn, C<ta ’ 
of Kings, to be consumed off the p 
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246 Nassau Ave., Brooklyn, H
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EB 1364 hu&ihN
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EB 1316 hii&M 
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tion 75 of the 
aw at 1608 
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the premises, 

t STEVE

PERMAINOS AMERIKOS llencija vyskupas Reinys, 
ŠTABE maloniai sutikęs dalyvauti
--------  Lietuvių dienoje, pasakė tik- 

Kazys P. Vilniškis, savait- rai jaudinančią ir patriotin- 
raščio Amerikos vedėjas—gą kalbą. Lietuvių dienos 
Administratorius, buvęs re- programos dalyviai atliko 
faktorius nuo pat Amerikos savo numerius puikiai. Pla- 
isisteigimo, liepos 1 d. pasi- tesnį 
traukė iš savo pereigų. Lie- žymą 
tuvių Universalio Biuro, Ine. ryje.

Lietuvių dienos apra- 
įdėsime kitame nume-

■ooklyn, N. Y.

i License No. 
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ir at 992 Co- 
>oklyn, County 
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ECK 
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oklyn, N. Y.

License No. 
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tion 75 of the 
-aw at 4718 
klyn County 
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of Kings, toC® < 

MAKCI 
297 Broadway 

direktorių taryba jo atsista-l --------------
Aico8h1o1iicbel^to tydinimą priėmė su dideliu MAYORAS LA GUARDIA 

apgailestavimu, pareiškus NEGALĖJO ATVYKTI 
dėkingumą už nuoširdų, --------
stropų, našų ir nepavaduo- New Yorko mayoras F. H. 
jamą darbą; jam paskirta La Guardia, kuris buvo

of Kings, to'h^jl 

299 Bedford^1 IS

to sell bšėr į -- ----------1------------r------------------------------------------------------- - --------- --------------------------------- , --------------- —

Alcoholic Berate r** j xx i • x x i x* • t • x
sinner Av<S^S dviejų savaičių atostogos, kviestas atvykti į Lietuvių 
of Kings, to h , j. wy. . —. . , * ,281 Sumneul^S

nklyn, N. Y.

Amerikos atstovas A. J. 
Mažeika, komiteto sekreto
rius V. Ubarevičius, narys 
J. Ginkus ir daugelis kitų. — i

Padaryta fotografijos nuo- ! 
traukų. Svečiai, pabuvę New 
Yorke vos porą valandų, iš
vyko į Washingtoną. Iš ten, 
sustodami keliose kitose lie
tuvių kolonijose, jie keliaus 
į Chicagą, kur yra rengiama 
jiems plati rungtynių ir įvai
rybių programa.

Į Brooklyną sportininkai 
grįš liepos 30 d. ir čia liepos 
31 d. įvyks sporto šventė, 
kurioje Lietuvos sportinin
kai susitiks su apylinkės 
sportininkų rinktine grupe. 
O sekmadienį, rugplūčio 1 d. 
Klasčiaus parke rengiamas 
didžiulis piknikas, kur įvyks 
krepšinio rungtynės tarp 
Lietuvos ir dabar jau visos 
Europos krepšinio čempijo
nų ir vietinės rinktinės ko
mandos. Šio pikniko progra
moje dalyvaus ir visi kiti 
sportininkai.

Tuo pačiu laivu atvyko ir 
du Lietuvos seimo atstovai, 
p.p. Gilvydis ir Kviklys, Lie
tuvos Aido ir Lietuvos Žinių 
korespondentai, ir pora kitų 
svečių.

Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that License __
GB 8647 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 155? 
Broadway, Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

TEAGUE TIMONY
1552 Broadway Brooklyn, N.

No.

of

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5325 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 207 Hull 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed off the premises.

JOSEPH SCHNELLER
207 Hull St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby _ given that License No. 
GB 9557 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 7314— 
13th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MAGDALENA FOESEL 
7314—13th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby. given that License No. 
EB 1002 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 400 Bed
ford Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

GUSTAS SANDRAS
400 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5102 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2970 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. 

MAX LINDER 
(Champion Food Market)

2970 Fulton ~ “ ......................St.( Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 75 of the

NOTICE is 
GB 4467 has 
to sell beer ______ ________
Alcoholic Beverage Control Law at 119 
Smith St., Borough of Brooklyn County 
of Kings, to be consumed off the premises. 

ENGELBERT WIRTZ
119 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1350 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1708 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ROBERT J. IRWIN
1708 Flatbush Ave., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1114 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2456 
Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

AUGUST E. MARTENS 
2456 Pitkin Avė., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4777 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 434 Ever
green Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

FRED BRECKWOLDT
434 Evergreen Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1402 hns been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1490 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES LISAUSKAS
1490 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y.

of

hereby given that License No. • 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 76 of the

NOTICE is
EB 1294 has 
to sell beer ____ ____ ________ ____ ___
Alcoholic Beverage Control Law at 516 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

SOUTHLAND DRINKS, INC.
516 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
KB 1078 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 25 
Broadway, Borough of Brooklyn, County of 
Kings to be consumed on the premises.

MORDCHA ROSENBAUM 
d-b-a Broadway Coffee Pot

25 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby. given that License No. 
EB 1536 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 184 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
JACOB PALUSZEK & JOHN ZIELINSKI 
184 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1227 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 386 
Grand St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

JOHN KRAUCIUNAS
386 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 4840 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 854 Nos
trand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

GOLUB & SCHRIER
854 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8579 has been issued to, the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 8442 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

FRANK KRESSE
St., Brooklyn, N. Y.3442 Fulton

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 75 of the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 794 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 bf the 
Alcoholic Beverage Control Law at 284 
Scholes St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

CHARLES VIGUNAS
284 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2776 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 32 Ten 
Eyck St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

PETER KAPISKAS
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

| NOTICE is hereby given 'that License No. 
EB 1092 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 3449 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

WALTER GARŠVA
3449 Fulton St., t Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1489 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 651 
Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
NATHAN TEICHMAN & DAVID KAPLAN 

(R. & T. Delicatessen and Rest.)
651 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1296 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 572 Li
vonia Ave., Borough of Brooklyn, County 

! of Kings, to be consumed on the premises.
WILLIAM MAYROWITZ

572 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1187 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 

. Alcoholic Beverage Control Law at 1007 
1 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn County 
> of Kings, to be consumed on the premises.

JOSEPH A. NEARY
• 1007 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
GB 8556 has 
to sell beer ____ _____________ ________
Alcoholic Beverage Control Law at 503
Church Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. 

JOHN F. STEILEN, INC.
Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1511 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 119 
Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANDREW PAPANDREW and 
ALEX STEVENS

Ave. Brooklyn, N. Y.

503 Church Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7957 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 232 Bed
ford Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

ANDREW CIPRI
232 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
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pradėjo kitą darbą importo 
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Dieną ir ta proga pasakyti 
kalbą, atsiuntė telegramą, 
kurioje sako, kad dėl Ameri
kos Nepriklausomybės minė
jimo asmeniškai apsilankyti

negalėjo.
Tačiau jis visiems siunčia 

savo oficialų palaiminimą ir 
asmeniškus linkėjimus.

F. Amerikos redakcijoje, 
! prieš išvykdamas į Lietuvą, 
jlankėsi mokyt. Pranas Gali-] 
i nis, bostonietis. Pasibaigus Amerikos

—o— priklausomybės šventės
Tik ką atvykę iš Lietuvos nė j imui, pasirodė, kad tik 4 

sklandytojai J. mirė iš priežasties sprogi- 
Pyragius ir Br. Ožkinis, mų; per 300 asmenų žuvo 
prieš išvykdami į Elmira, automobilių nelaimėse.
N. Y., lankėsi p. K. Baltra- New Yorko mieste nepri- 
maicio lydimi. klausomybės minėjimo metu,

—0— besprogdinant fajerverkus,
Liepos 1 d. Ameriką ap- susižeidė 845 asmenys. Tarp 

lankė Cleveland© naujosios tų buvo viena Brooklyno se- 
parapijos klebonas, kun. nelė, 86 metų amž., kuri be- 
Ant. M. Karužiškis. Malonu-Į žaisdama su fajerverkais ap
sis svečias ne 
su Amerikos 
pareiškė savo 
savaitraščiui 
savo prenumeratą jis pratę
sė iki 1940 metų.

ŠVENČIŲ METU ŽUVO 
563 ŽMONĖS

tik susipažino sidegino. 
įstaiga, bet ir 

pasitikėjimą
Amerikai’ —

Pereitą antradienį po pie
tų Amerikos redakcijoje lan
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; zų laivo He de France iš Lie- 
i tuvos atvykę aplankyti bro
lių amerikiečių svečiai: agr. 

[ Alpas Gvildys, Lietuvos Sei
lino vicepirmininkas ir „Liet- 

HriiANAlūkio” direktorius, ir p. Me- 
čius Kviklys, Lietuvos Sei
mo pirmasis sekretorius ir 

! Švietimo ministerijos vyres
nysis mokyklų inspektorius. 
LJie į mūsų įstaigą atvyko ly- 
|dimi Lietuvos generalinio 
konsulato sekretoriaus p. Si- 

[mučio ir ponios Simutienės. 
lAmerikos redaktoriui p. J. 
Laučkai išvykus atostogų, 
malonius
;eko priimti redaktorių lai- 
iinai pavaduojančiam J. Ba
luliui ir kun. Čižauskui,
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hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is
EB 1047 has ____
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 449 
Broadway, Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

HARRY ALTSCHULER
449 Broadway Brooklyn, N.

of

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4976 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at_6816—3rd 
Ave., Borough of 
Kings, to

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1321 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Brighton Beach Avenue, Borough of Brook
lyn, County_ of Kings_ to be consumed 
Alcoholic 
the

on
508

508

Beverage Control Law at 
premises.

ABE FORMAN 
d-b-a National Hebrew Delicatessen 
Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.

6816—3rd

Brooklyn, County 
be consumed off the premises. 

ADOLF 0/HEITMANN 
Ave. Brooklyn, N.

of

Y.
NGiiCS is hereby given that License No. 
EB 886 has been issued to the undersigned 
to sell bev at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Sackett St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

AUGUST LEONARDELLI
32 Sackett St. Brooklyn, N.

NOTICE

32 
of

Y.

Lietuvos svečius

ąunosios amerikiečių inteli- 
'en^j°s atstovui, kuris tuo 

oi emi, ‘’jonas^ iarpu taip pat buvo į redak
ciją atvykęs. Su svečiais ge- I
’Oką valandėlę šnektelta 
ipie bendrai visiems lietu- 

rūpimus klausimus: 
ietuvybės išlaikymą išeivi

ai oje, grįžtančių iš Amerikos 
Lietuvą amerikiečių tinka-

Lietuvoje įkurdinimą ir

BAMABYri

2189

NOW® Į»
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° GRANO 
318-24 Gr*nd *

167 ftol®
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LIETUVIŲ DIENA 
PASISEKĖ

Avenue u 
of ą • | |J80$ Ar p siseke kas,

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 75 of the

ne- 
mi-

DARIAUS IR GIRĖNO 
SUKAKTIS

Pan. Švč. 
N. Pakal
bus atlai- 

sielas ge-

Liepos 17 d. sukanka 4 
metai, kaip Vokietijoje tra- 
gingai žuvo a. a. lakūnai 
kap. St. Darius ir St. Girė
nas. Kaip paprastai, ir šiais 
metais yra rengiamas to 
liūdno įvykio minėjimas.

Šeštadienį, liepos 17 d. 
ryte Apreiškimo 
bažnyčioje, kun. 
niui - vadovaujant, 
kytos už lakūnų
dulingos pamaldos su pa
mokslu, į kurias, tenka tikė
tis, gausingai atsilankys 
Brooklyno ir apylinkės vi
suomenė. Viešo lakūnų mir
ties sukaktuvių minėjimo 
nebus, bet bus tai per radio 
paminėta, iškeliant šių did
vyrių lakūnų nuopelnus mū
sų tautai. Liepos 17 d. vaka
re radio stotis WNYC sutiko 
duoti 15 minučių, kuriuo me
tu taip pat tik lakūnų nuo
pelnai bus iškelta ir išpildy
ta dainininkų graži progra
ma. A. J. M.

ATVYKO LIETUVOS 
SPORTININKAI

LAUČKA ATOSTOGAUJA

Tuojau po Lietuvių dienos, 
Amerikos red. Laučka išvy
ko į Marianapolio kolegiją, 
kur dalyvaus Stud, ir Prof. 
S-gos seime1 kaip organizaci
jos pirm., o vėliau atosto
gaus. Grįš po 3 savaičių.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5280 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 266 Reid 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed off the premises.

GUS JUNGCLAUS
266 Reid Ave. Brooklyn, N. Y.

Y

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJA

Šį sekmadienį, 9 vai. mi
šiose šv. Vardo draugija eis 
benlrai prie Komunijos. Bū
tų labai gražu, kad visi na
riai dalyvautų. Visi nariai 
prašomi 15 minučių prieš 
vai. susirinkti į par. salę.

SAUGUMO TAISYKLES

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8739 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 168 
Howard Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ERNEST WINGES 
Ave. Brooklyn, N. Y.168 Howard

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 75 of the

NOTICE is 
GB4959 has 
to sell beer 
Alcoholic Beverage Control Law at 109 — 
5th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to bė consumed off the premises.

MARTIN RATHJE
109 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4904 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 5902 
Ave. N., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

B. HARRY MARMAROSH 
HARRY’S ECONOMY DAIRY

5902 — Ave. N. ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
GB 5214 has 
to sell beer ___  ______________
Alcoholic Beverage Control Law at 438 —
6th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the- premises.

JOHN GMELCH
438 — 6th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4576 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic ■ Beverage Control Law at 650 Co
ney Island Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MORRIS NATHANSON
650 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4814 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 524 
Graham Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOE WEINIGER
Ave. Brooklyn, N. Y.524 Graham

NOTICE is
GB 5237 has 
to sell beer
Alcoholic Beverage Control Law at 255 
Windsor Place, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

WILLIAM C. HINSCH
255 Windsor Place, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 75 of the

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 5 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 4402 
Church Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL WEINER
4402 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1224 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 146 
Franklin St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOSEPH A. BUTLER
146 Franklin St. Brooklyn, N. Y.

R INC.
iWyn> N. Y*

lyn, Co®» 

he 
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, ar nepa- 
isekė, mes sprendžiame pa- 

i duomenis. 
tojv-BčS *1 esą mūsii rankose visi duo 

lenys rock)’ ka^ aštuntoji 
/lietuvių diena visais atžvil- 
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SjJm*P>e 3 tūkstančių. Jo Eksce-
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Antradienį, liepos 6 
laivu He de France atvyko 
13 asmenų Lietuvos sporti
ninkų grupė, su p. Augus- 
tausku priėšakyje. Šioje 
sportininkų grupėje yra pil
nas sąstatas tos Lietuvos 
krepšinio komandos, kuri šį 
pavasarį laimėjo visos Euro
pos čempijonatą.

Uoste sportininkus pasiti
ko Lietuvos generalinis kon
sulas Budrys, Amerikos Lie
tuvių Sportininkų Komiteto 
iš Chicagos iždininkas Jonas 
Juška, vietinio Sportinin
kams sutikti komiteto vice
pirmininkas ir laikraščio

d.

New Yorko policija siūlo 
visiems automobilių vairuo
tojams laikytis žemiau nuro
dytų taisyklių:

1. Niekados nelenk kito, 
kol nežinai, jog yra pakan
kamai vietos ir atviras ke
lias.

2. Prisiar-tindamas bet ku
rių kryžkelių sumažink grei
tį, kad būtum pasiruošęs su
stoti, jei bus reikalo.

3. Prisiartindamas maltie
čio ar šiaip pėsčiojo, sustab
dyk greitį.

4. Būk tikras, kad stab
džiai ir šviesos visiškoje 
tvarkoje.

5. Sustok prie kiekvienos 
raudonos šviesos ir lauk, kol 
pasirodys žalia.

6. Visados sustok prie nu
rodytų ženklų.

7. Jei esi įsigėręs, nevai
ruok. Žinoma, manai esą blai 
vus, bet jei gėrei, tai nevai
ruok.

8. Slidžiose gatvėse labai 
pamažu važiuok lietaus, snie 
go ar pūgos metu.

9. Nakties metu sumažinki 
greitį. Atsimink, jog nakties 
šviesa — ne dienos šviesa!

10. Važiuok visada tokiu 
greičiu, kurs leistų sustoti 
reikalingame atstume.

Prct. 92.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5127 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1094 
Hancock St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

FRANK BESENDORFER and 
HELEN BESENDORFER

1094 Hancock St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4660 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 169 
Calyer St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

ANDREW SCHELLE
169 Calyer St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby, given that License No. 
EB 2907 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 5018— 
4th Ave., a-k-a 371—51st St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE ROSENSTEIN 
5018—4th Ave., a-k-a 371—51st St.,

Brooklyn, N. Y. \ ________________
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1514 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 372 Ralph 
Ave., a-k-a 1997 Pacific St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BESSIE GINSBERG
372 Ralph Ave., a-k-a 1997 Pacific St., 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5379 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 376 Pal
metto St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

AUGUST TRINKLE
376 Palmetto St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8643 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 7109 Ft. 
Hamilton Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

7109 Ft.

NOTICE 
EB 979

HENRY SCHLIMEYER 
Hamilton Parkway, B’klyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 3903 Ft. 
Hamilton P’kway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

3903 Ft.
SALVATORE SANTORO 
Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE
EB 2788 _____ __  ______
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 4424 Ft. 
Hamilton Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
LOUIS BERNSTEIN & SIDNEY LONDA 
(d-b-a Ber-Lon Delicatessen & Lunch Room) 
4424 Ft. Hamilton Parkway, B’klyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1072 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 564 
Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises: 

VERONIKA SKODIS
564 Wythe Avenue Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1080 has been issued to the undersigned 
to sell beer al retail under Section 76 of the 
Alcoholic 
Berry St., 
Kings, to

233 Berry

Beverage Control Law at 233 
Borough of Brooklyn. County of 
be consumed on the premises. 
HELEN SCHWABAS

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 978 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 8013— 
20th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

BENJAMIN SKLAR
8013—20th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5331 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 3709 — 
18th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ISADORE WEINBERGER
3709 — 18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8572 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 201 
Ditmas Ave., Borough of Brooklyn County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL BERGON
201 Ditmas Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givep that License No. 
GB 5435 has been issued to the undersigned 
to sell bder at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1717 
Foster Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

BERNARD LISWOOD
Ave., Brooklyn, N. Y.1717 Foster

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 75 of the

NOTICE is 
GB 4512 has 
to sell beer 
Alcoholic Beverage Control Law at 680 Ever
green Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOHN A. MONTELEONE
680 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5389 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 407 Ever
green Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. 

FRED SENKEL
407 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5365 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 170 — 
5th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

LUDWIG KNOBLING
170 — 5th Avenue Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5110 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 4204 
Avenue D, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. 

DAVID COHEN 
(C. & H. DAIRIES) 

Avenue D, Brooklyn,4204 N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 75 of the

NOTICE is
GB 4466 has 
to sell beer
Alcoholic Beverage Control Law at 1185 
Liberty Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ABEL LOUIS SCHULMAN
1185 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5244 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 379 Co
lumbia St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

NICOLA De FONTE
379 Columbia St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8641 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 501 Co
lumbia St. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

EMIL H. MOELLER
501 Columbia St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5304 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 157 
Baltic St Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

DIETRICH LEHMKUHL
157 Baltic St., Brooklyn, N. Y.

JERONIMAS LIULEVICIUS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9063 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at_ 5523 
3rd Avenue, 
of Kings, to

5523 — 3rd

Borough of Brooklyn, County 
be consumed off the premises. 
HENRY MENKE
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3194 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1887 
Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

S. & 
1837 Coney

Kings, to be consumed on the

M. DELICATESSEN, INC.
Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1307 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Conh'ol Law at 422 
Brighton Beach Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOPHIE BECKER
422 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1016 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 167 
Leonard St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

LOUIS FIORENTINO
167 Leonard St, Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License jlo. 
EB-2353 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 56-72 
Bogart St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

BOROUGH CAFETERIA, INC.
56-72 Bogart St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3295 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 282 
Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK NILO
282 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2541 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 189 
Nassau Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ARTHUR KEENAN
189 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1199 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 324 
Saratoga Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HYMAN KING 
(King’s Delicatessen)

324 Saratoga Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1292 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 3202 
Church Ave. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

LENA ROVNER 
D-B-A Rovner Restaurant

3202 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1343 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 931 — 
3rd Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

CLASSIC CAFETERIA, INC.
931 — 8rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1495 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1078 
Flushing Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

DOMINIC VACCARO
1078 Flushing Ave., prooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given tliat License No. 
EB 2504 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Lmv at 201 
Roebling St. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JACOB KAPLAN
201 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1099 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail tinder Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 271 
Jay St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

WALTER HIGGINS
271 Jay St. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 5233 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 233 — 
5th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FRED SCHAPER
Avenue, Brooklyn, N. Y.233 — 5th

hereby given that License No; 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 76 of the

NOTICE is 
EB 1387 has 
to sell beer
Alcoholic Beverage Control Law at 501 
Church Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ISIDORE ZISK
Avenue Brooklyn, N. Y.501 Church

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 76 of the

NOTICE is 
EB 1375 has 
to sell beer . __ .. _ ___ ________
Alcoholic Beverage Control Law at 235 
Utica Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FANSO PROVISION CO.
235 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1260 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 6901 — 
4th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

RIDGE DINER, INC.
6901 — 4th Ave. Brooklyn, N. Y.

Phone Night •
STagg 2-0783 JUniper 5-4912

JOSEPH LE VANDA
Laismuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

337 Union Av., Brooklyn, N.Y
Namas tas pats, tiktai miesto pa. 

tvarkymu pamainytas numeris bu-

vuslo 107 Union Avenue.

HALBERT BARBER GO.
Švari, Sanitariška

Kirpykla
152 Third Ave.,
New York, N. Y.

(Between 15th & 16th Sts.)
J. Sidabras — i------------

fc loin oisj « 
menedžeris «I

Parduoda vartotus automobilius žemiausiomis kai
nomis. Pirkėjai iš apylinkės ir net iš toliau, kaip tai 
Elizabeth, Newark, Camden, Brooklyn, N. Y. ir kitur 
liudija, kad Liulevičiai sumuša 
Jei norite įsitikinti, kreipkitės

STagg 2-5043 Notary Public Tel. STagg 2-7177

visų dylerių kainas.

JERRYS USED
1949 No. Front St,

Tel. Nebraska —6803

CARS
Philadelphia, Pa<

Naujas skyrius atidaryta Merchantville, N. J.
(23—31)

M. P. BALLAS, Ine,
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)

ADVOKATAS

219 So. 4th St., Brooklyn, N.Y, 
(Williamsburgh Bridge Plaza'
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the

Y. Maspeth, N. I.54-41—72nd Street,No.

to be consumed on the pre-

Brooklyn, N. I.876 495 Grand Street.341 Nevins
1

425 Hicks Y.
Kings,

419 Myrtle

of

Y.

r

Telefonas :• STagg 2-4409

137

562 Van

Duodu automobilius vestuvėms,

krikštynoms ir visokiems
123 Navy St.

of pasivažinėjimams.is hereby given that License No

K
7517—5th

is hereby given that License No.

JONAS GUTAUSKAS

the

5410—8th
623 Livonia

NOTICE No.hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 75 ,of

is hereby, given that License No. 
has been issued to the undersigned

123 Navy 
of Kings,

398 
of

19th St.. 
Kings, to

at 124 
Brooklyn, County 
on the premises. 

SAGEVICH 
Brooklyn, N. Y.

Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off

JOSEPH CRASHKOFF 
(Crashkoff’s Quality Grocery) 

7711—13th Ave. Brooklyn, N. Y.

be consumed off the premises.
GUISEPPE PALISI

Avenue Brooklyn, N. Y.

FRED JENSEN
Avenue Brooklyn, N.

ERMINIO SCUTARI
51 Buffalo Avenue, Brooklyn, N. Y.1139 

Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

FRIEDMAN
Brooklyn, N. Y

ELI MORDEN
3010 Avenue D Brooklyn, N. Y.

JULIO GARCIA
119 Montague St., Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, County 

be consumed off the premises.
HENRY BEHRENS

St., Brooklyn, N. Law al 
Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

SAM WEITZ
2821 Brighton 8th St., Brooklyn, N.

at 425
of

MAX 
Ave.,

HANS HALLER
215 Knickerbocker Ave. Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law 513 Leon- 
Borough of Brooklyn, County of 
be consumed on the premises.

ALEXANDER BULAY
513 Leonard St. Brooklyn, N. Y.

JOSEPH NORCZYK
1139 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

CHRISTIE GALLO, 
St. Brooklyn, N. Y.

APREIŠKIMO PARAPIJA

Novena
Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

Liepos 9 d., 1937 m. ,

Apreiškimo bažnyčioje No 
vena prie Šv. Onos prasidės 
liepos 17 d., vakare 7:30 vai. 
Novena vadovaus kun. Al- 
phonsas Jagminas, vienuolis 
marijonąs. šiai parapijai 
yra džiaugsmo ir garbės, nes 
Tėvas Jagminas yra kilęs iš 
šios parapijos. Jis yra labai 
iškalbingas pamokslininkas. 
Reikia manyti, kad ši Nove
na bus gausingai lankoma.

—o—
Apreiškimo parapija tu

rės savo ekskursiją į Rye 
Beach didžiuliu laivu Cler
mont liepos 24 d. Reikia pa
sidžiaugti, • kad parapijiečiai 
pradėjo smarkiai tikietus 
pirkti iš anksto.

NOTICE is hereby given that License __
GB 4663 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1470 
Flatbush Ave. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed qff the premises. 

ALBERT SPECKMANN
1470 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9143 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1834 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

DOMINECK CINCOTTA
1834 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 951 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 3614 — 
14th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HYMAN BABICH
14th Avenue, Brooklyn, N. Y.3614

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1252 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 7315 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

SALVATORE FOPPIANO
Ave., Brooklyn, N. Y.7315 — 3rd

NOTICE is
EB 1105 has 
to sell beer
Alcoholic Beverage Control Law at 1488 
Herkimer St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ALFONSO CIERVO
1488 Herkimer St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 76 of the

Klerikai išvažiavo.

Subdijakonai Bronius Kru
zas ir Valteris Masiulis iš
važiavo šešioms savaitėms 
į Vyskupo nurodytą vilą. Ki
tą metą šiuo laiku šios para
pijos garbingi subdijakonai 
jau bus kunigais. Linkime 
jiems Dievo malonių ir svei
katos.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4662 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 299 
Smith St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

AARON HIRSCHBERG
299 Smith St., .Brooklyn, N.

of

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2347 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 504 
Ditmas Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MORRIS HOROWITZ
504 Ditmas Avenue, Brooklyn, N. Y.

—o— 
Gyvasis Rožančius

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 4055 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 992 At
lantic Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ALPHONSO PETITO
992 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5309 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 131 
Meserole Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HENRY MEYN
131 Meserole Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9409 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 112 N. 
Henry St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

BENARD McMAHON
Henry St. Brooklyn, N. Y.112 N.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE 
GB 5402 __ __
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 70 Nor
man Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOHN KEKER
70 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE fs hereby given that License No. 
GB 9463 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1050 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

WILFRED C. BEHRENS
1050 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5229 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 141 
Rogers Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

GEORGE J. JOYCE
141 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8272 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 179 
Meserole Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

BRONISLAW ROGOWSKI
179 Meserole Ave., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4762 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 185 
Norman Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

LOUIS VOGEL
185 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5246 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beveradge Control Law at 1144 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ERNEST MEYER
1144 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5605 has been issued to the undersigned 
to sell l eer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 727 
Schenck Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH CARBONE
Ave., Brooklyn, N. Y.727 Schenck

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 75 of the

NOTICE is 
GB5411 has 
to sell beer
Alcoholic Beverage Control Law at 420 New 
Jersey Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAM SHIFTMAN
Jersey Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
R-L-7903 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1068 Coney Island Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

ANTHONY VALENTINO
Island Ave., Brooklyn, N. Y,

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI ■

420 New

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9406 ' ’ ‘ .......................... _ ‘
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1922 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ISAAC WALLCAVE
1922 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby fciven that License No. 
EB 2655 has been issued to the undersigned 
tp sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 659 
Wythe Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

KARL GLOTZL
659 Wythe Ave., Ųrooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4792 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 606 
Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

EDWARD H. KAMPS
606 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 'is hereby given that License No. 
GB 4851 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 277 
Sumpter St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

PAULINE KATZ
277 Sumpter St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8662 has been issued to the undersigned 
to sell beer_ at retail ynder Section 75 of the 

_i 184 
of Brooklyn, 

be consumed off the

to sell beer at retail under Section 75 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Parkside Avenue, Borough 
County of Kings, to 
premises.

ABRAHAM
184 Parkside Avenue,

GOODMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4508 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law 
Grand St., 
Kings, to

603 Grand

at 603 
Borough of Brooklyn, County of 

be consumed off the premises.
LOUIS WEISMAN

St., Brooklyn, N. Y.

1068 Coney , DR. JOHN WALUK
VALANDOS: 

8—10 ryte

NOTICE is 
RL7900 has 
to sell beer 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 855 — 3rd Avenue, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

FRANK KLONOWSKI
855 — 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7914 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 155 Greenpoint Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SIMON BOURKE
155 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8259 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 270 Al
bany Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

HENRY SOUL
Brooklyn, N. Y.270 Albany Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8461 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
307 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNEST GREILSHEIMER
307 Tompkins Ave., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5377 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1415 
Foster Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOHN HARTE
1415 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7808 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 123 Glenmore Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FANNIE ONUFRICHUK 
and ALEXANDER CHICHKAN 

(Eagle Restaurant)
Glenmore Ave. Brooklyn, N. Y.

161 NO 6th STREET flventadlenlala sualtarui 
Tel.: EVergreen 8-0239

Dariaus ii 
Sportiflink 
Ar reikia 
25 metai i 
Nauji riki, 
1939 m. pi

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

1114 FOSTER AVENUE

DR A. .PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

Tel. Evergreen 8-7027

VALANDOS: 
i—a P. P.

Ir Pagal sutarti 
Tel.: MAnsfleld 6-8787

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1— 8 vak 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-810U

Praėjusio sekmadienio va
kare Gyvojo Rožančiaus Dr- 
ja turėjo savo ekstra mitin
gą. Vadovaujant sumaniai 
ir rimtai pirmininkei Onai 
Stagniūnienei, padaryta la
bai naudingų nutarimų, ypač 
laivu ekskursijos reikalu.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1022 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Bpverage Control Law at 2821 
Brighton 8th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
EB 1515 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 589 — 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MURRAY JACOBS
589 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

MASPETHO ŽINIOS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2782 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 52 
Jay St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

LOUISA MARTENS
52 Jay Street, Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4705 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1349 
Nestrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

RHODA NATHANSON
1349 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5281 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of th« 
Alcoholic Beverage Ctontrol Law at 539 Cen
tral Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

GEORGE GROSSHOLTZ
539 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

123

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4541 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7711—13th Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5093 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1514 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MORRIS SPIVAK
1514 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9344 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1199 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JACOB TAMKIN
1199 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8588 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 462 
Union Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MATTEO TEDONE
462 Union Ave., Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1134 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law 
North 6th St., Borough of 
of Kings, to be consumed 

JOSEPH GEORGE 
124 N. 6th St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4704 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
338 Reid Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

W. C. LITZINGER
338 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

. Savininkas — A. SHRUPSKIS 
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA 

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tikrą Uetuvifiką 
Duoną. "GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, kelkeua 

Ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams 
Siunčia Ir l kitus miestus.

68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. I,

Liepos I' 
Dariaus ir 
Tai Amerih 
Lietuvos suj 
„Lituanikos 
gu sustiprim 
vos sūnų č 
juos naujiem 
skridimą aul 
Lietuvai!" J 
tuviai daugi 
jo Darių ir C 
suartino mm 
pasiryžimas,^ 
mus aukotis 
rius ir Girėn 
aną tėvynės 
Jaunosios 1 
teįkvepia mi 
žygiams jai s 
ir Girėno ati 
giems amži

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

REAL ESTATE - GENERAL INSURANCE

— Liepos 3 d., Adelphi li
goninėj atsigulė Jozefą Pau
lauskienė ir pasidavė opera
cijai.

— Liepos-4 d., J. E. Vysk. 
M. Reinys, vėl atlankė Mas- 
pethą atlaikė šv. mišias ir 
pasakė, pamokslą.

— Į studentų seimą iš Ma- 
spetho buvo išvykęs būrys 
atstovų su kun. P. Lekešiu.

— Dvylika vaikučių išvy
ko į kempes laivu. Daugiau 
registruojasi.

— Laivo ekskursijos ko
mitetai iš abiejų parapijų 
turėjo bendrą susirinkimą, 
kuriame išrinko bendrą val
dybą su kun. J. Aleksiūnu 
pirmininku. Sekamas posė
dis bus liepos 22 d., Angelų 
Karalienės par. salėje.
'— Parapija turės vasari

nį karnivalą rugp. 7-15 die
nomis. Parengimų komitetas 
turės bendrą susirinkimą su 
draugijų delegatais liepos 
13 d., 8 vai. vak.

Šv. Vincento draugija 
dalyvaus bendrai bažnyčioje 
per 9 vai. mišias šį sekma
dienį, liepos 11 d.

— Altoriaus draugijos au
tobusų išvažiavimas liepos 
11 d. bus nuo bažnyčios 
10:30 vai. ryto. Iš Fort So- 
longa išvyks saulei leidžian
tis.

Liepos 25 d. laivo tikie- 
tus galima gauti pas biznie
rius ir draugijų narius.

STALIORIUS
Carpenter-Cabinet maker

Atlieku visokius stalerc 
us darbus namuose 

krautuvėse sąžiningai 
pigiai. Kreipkitės pas 
tuvį staliorių:

101 Grand Street, 
(Tbp floor — left side)
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NOTICE is hereby given that License No. 
EB 895 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 117 
Dwight St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

MAX SCHWENDTNER
117 Dwight St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2512 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 4802 
Ft. Hamilton Pk’way Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ABRAHAM OPPENHEIM 
4802 Ft. Hamilton Pk’way, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2649 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 326 
Roebling St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

z ISIDORE ZIMMERMAN
326 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby givon that License No. 
EB 1327 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 502-6 
Brqadway, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

PETER STURGIS
502-6 Broadway Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1186 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2575 
Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

PHILIP GOLDBERG
2575 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB3114 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 724-726 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

GEORGE VOGEL
724-726 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2625 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 562 Van 
Siclen Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MAURICE COHEN
Siclen Ave., Brooklyn N. Y.

NOTICE
EB 3049 ■■ ___________
to sell beer at retail, under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 416 
Graham Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

SALVATORE AMATO
416 Graham Ave., " Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 957 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 873 
Hegeman Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

PAUL MILLER 
Known as 734 Elton St.

873 Hegeman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1372 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 3916 — 
18th Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

PARKVIEW KOSHER DELICATESSEN 
REST., INC.

3916 — 18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2454 has been issued to othe undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2626 
Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOHN CARLO 
d-b-a Fountain Bar & Grill

2626 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7912 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 858 Glenmore Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GIOVANNI NAPALITANO 
Blue Eagle Tavern

858 Glenmore Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1408 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 148 
Union Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANTHONY BIZER
The Boulevard Bar & Grill Restaurant 

148 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5390 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 876 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MORRIS KREVANS & 
JOSEPH KORENVALES 

Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4885 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Lav< at 874 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the pnemises.

ANTHONY CRISCILLO
874 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 4584 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1374 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to .be consumed off the premises.

THEODORE DANKERS
1374 Nqstrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 931 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 417 New 
Lots Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

SAMUEL S. GORELICK
417 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1379 has been issued to the undersigned 
to seN beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 3619 
Mermaid Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

M. SCHEINGARTEN, INC.
3619 Mermaid Aye., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3145 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 205 
Kent Ave., ' Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

CARL WOLBER
205 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 974 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 767 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

LOUIS ROSENBERG
767 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1151 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 1213 
McDonald Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

SOL FISHMAN 
d-b-a Sam’s Tavern

1213 McDonald Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1290 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2213 
Avenue U, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 
BRIGHTON KOSHER DELICATESSEN. Inc. 
2213 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2777 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2 E. 
2nd Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ALBERT ULMER
■2 E. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1336 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 774 
Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MORRIS KORMEL
774 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2914 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 2007 
Avenue U, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

OAK DINER, INC.
3007 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1466 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at / 623 
Livonia Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

DAVID GOTOFF
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
GB4982 has 
to sell beer 
the Alcoholic Beverage Control Law at 479 
Central Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH GOLL
479 Central Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8864 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law , at 427 
Wythe Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

MARINO RODRIGUEZ 
d-b-a Los Latinos

427 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8626 has been issued to the undersigneel 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic 
Hicks St., 
Kings, to

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1101 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 742 Hen
ry St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

JOSEPH F. LARKIN
742 Henry St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1269 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Manhattan 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5073 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law nt 99—4th 
Avenue, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

ROCCO CIANI
99—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1513 has been issued to ithe undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 47 Bond 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

KAY’S CAFETERIA. INC.
47 Bond St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 880 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 590—2 
Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

BERKSHIRE LUNCH CO. INC.
590-2 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4847 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 74 Kings
ton Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH PALTIEL
74 Kingston Ave., , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1459 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 35 Cent
ral Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

HENRY WENDEL
35 Central Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1111 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Avenue P, Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

CONSTANTINOS TZANIDES 
•08 Avenue P, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 1175 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 32% 
Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

DORA SLOTNICK
32% Tompkins Ave. Brooklyn N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4948 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 256 Irv
ing Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

GEORGE DEEG & SOPHIA DEEG 
256 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1266 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic 
ard St., 
Kings, to

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 955 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail imder Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 487 
Nostrand Ave., Borough of Broklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

PAUL GESCHE
487 Nostrand Ave. Broklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5015 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 56 
New York Avenue, • Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY VON DER REIDT
56 New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1219 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
341 Nevins St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, 
mises.

NOTICE is hereby given that License No 
GB4908 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 oi 
the Alcoholic Beverage Control 
419 Myrtle Ave., 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4479 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 51 
Buffalo Avenue, Borough of Brooklyn, Co
unty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB5314 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 119 
Montague St., Borough of Brooklyn. Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises .

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1062 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 440 Humboldt St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises .

HENRY RUSSO
440 Humboldt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1046 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 137 Leonard St., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

FELIX LASAUSKAS
Leonard Street Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4468 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 195 Hoyt 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed off the premises.

SOPHIE MULLER
195 Hoyt Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5208 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

St., Borough of Brooklyn, County 
to be consumed off the premises.

ANGELO M. GIULIANO 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB4876 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law a1 
210 Fulton St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises 

FREDERICK MORRISSE
210 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB-4499 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law af 
442 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH EHRLICH
442 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB-8651 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 oi 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
215 Knickerbocker Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB-52G0 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
5410—8th “ . . _
County of 
premises.

is hereby given that License __
GB-8395 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 75 of 
the Alcoholic Beverago Control 
2501—East - ~
County of 
premises.

2501 East
ARCHIE 

19th St.
ALWEISS

Brooklyn, N. Y

Tel. STagg 2-2306 y

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios temetonos. ALUS Iš geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:

J. GINKUS

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS SALINSKAS)
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, moderniška šarvojimui koplyčia Ir poilsiui gražūs kambariai duodam 
nemokamai. Samdo automobilius įvairiems reikalams. Kainos labai prielnąnra

84-02 Jamaica Ave., Brooklyn, N, I.
(Prie FOREST PARKWAY)

Res. Tel. Elizabeth 2-8537Tel. Elizabeth 2-8661

Real Estate — Insurance— Notary Public 
120 Broad St,, Elizabeth, N. J.

Pilnas patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose

Apkainuoja, parduoda 
nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rendas
Minėtuose reikaluose visuomet gausite gerą patarnavimą

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

ALEKS. RADZEVIČIUS
IR SŪNUS

Garboriai - Balsaniuotojai

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB8402 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 the 
Alcoholic Beverage Control Law at 7517— 
5th Avenue Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to

NOTICE
GB 4901 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Soction 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3010 Avenue D, Borough of Brooklyn, County 
ty of- Kings, to be consumed off the pre
mises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5328 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4718 Avenue N, Borough of Brooklyn, Co
unty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

WILLIAM HASSELBRACK 
4718 Avenue N Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8882 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 6336 
Avenue N, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

HENRY KATT & HARRY KATT 
6336 Avenue N Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4860 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 71 La
fayette Ave., Borough of Brooklyn, Conuty 
of Kings, to be consumed off tho premises.

MICHAEL MILMOE
71 Lafayette Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that LicenieJį 
GB-4821 has been issued to the undenip* 
to sell beer at retail, under Section IS • 
the Alcoholic Beverage Control Lw • 
338 Lewię Avenue, Borough of Broott* 
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

SOLOMON SOKOLOFF , 
338 Lewis Ave. Brooklyn, N. ’

NOTICE is. hereby given that LicenseJį 
GB-8776 has been issued to the lindėtąjį 
to sell beer at retail, under Section IS ’ 
the Alcoholic Beverage Control Lew ’ 
341 Ridgewood Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off ® 
premises.

HANS R. HASE 
341 Ridgewood Ave. Brooklyn, N. ’

NOTICE is hereby given that Licensed 
GB-4969 has been issued to the undeiap* 
to sell beer at retail, under Section IS'• 
the Alcoholic Beverage Control Lew* 
81 Lafayette A.'ig., Borough of BrooB* 
County of Kings" to be consumed off’ 
premises.

OXLORD DELICATESSEN, ING , 
81 Lafayette Ave. Brooklyn, NJ

NOTICE is hereby given that License !į 
GB-7723 has been issued to the underspj 
to sell beer at retail, under Section’ IS * 
the Alcoholic Beverage Control Lew ’ 
981 Fulton Street, Borough of Brookll* 
County of Kings, to be consumed oil ® 
premises.

MILTON GREENFIELD 
981 Fulton Street Brooklyn, N. *

423 Grand St. Brooklyn, Nt-

Lietuvos j 
lanko mūsų 
entuziastingi 
vaišinami, i 
eigoje. Spo 
progų sutikt: 
Mūsiškiai gi 
pras, kad ii 
žymių spor

ninkai stipi 
.monę jauniu 
tuvių tautos 
jį U. S. A. 
ouolius ir Ii 
trumpas dk 
ko maloniai

Lietuvos 
kreipęsi j spi 
tą veikėją s 
vimo reikalu 
Scouts rateli 
lietuvių koli 
kia. Veikia t 
Boy Scouts, 
lietuviuose d( 
rus, bet turii 
nėjusių skau 
rikos vyskupj 
lietuviškas ] 
aizuoti skauti 
turi reikaling 
instruktorius, 
skautai yra 
American Boy 
likai dalyvav 
niam suvažiav 
tone. Buvo spi 
rymo pamaldos 
parapijose gale 
nizuojami tik h 
tai. Kad Lietu1 
talikų skautų, I 
skautai negalė 
gelbėti. Gaila, 1 
katalikams dr 
ganizuoti skaut

ALRK. Stude 
ffljonalų Sąju 
švenčia savo pi 
mėtį. Penkmečio 
rianapoly pra 
nuotaikoj, Su pt 
vo minima ir 
menės 25 metų i 
vimo sukaktis, 
susiorganizavo 1

Giedra. Buvo 
mėnraštis Moks' 
Giedra. Toji i 
gyvavo ligi 192 

m. ligi 193 
biriai bei gied: 
buvo žinomi. Ti 

J. Naą 
siudeutų organizi


